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FORORD 
 
 
Raunes Fiskefarm AS har krevd erstatning for tap etter at AF Gruppen Norge AS igangsatte 
sprengnings- og utfyllingsarbeider i Vatsfjorden på nabotomten i Vindafjord kommune våren 2008, 
der AF Gruppen etablerte og utvidet sitt anlegg for opphugging av oljeinstallasjoner. Det ble avsagt 
dom i saken 8. oktober 2009 etter sak i Haugaland tingrett i Haugesund, og deler av denne dommen er 
nå anket for Gulating lagmannsrett.  
 
Rådgivende Biologer AS har bistått Raunes Fiskefarm AS i forbindelse med saken for Tingretten, og 
bistår i forbindelse med ankesaken for Lagmannsretten. Anleggsarbeidene ved AF Gruppens anlegg på 
Raunes er nå over, og en er kommet i driftsfase ved anlegget. Ved Tingrettens gjennomgang var det 
hovedfokus på virkninger i anleggsfasen, mens en nå har høstet erfaring også med virkninger av 
driftsfasen.  Dette dokumentet viser resultater av foretatt strømmålinger i fjorden i forbindelse med 
anløp av kranskipet Thialf, og en søker å vurdere hvorvidt det er mulighet for videre drift og 
sameksistens mellom de to virksomhetene på Raunes. Standard konsekvensutredningsmetodikk er 
benyttet. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Raunes Fiskefarm AS ved Sigmund Låte for oppdraget.  
 

Bergen, 31. august 2010 
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METODE FOR KONSEKVENSUTREDNINGENE  
 

Fra Forskrift om konsekvensutredninger, fastsatt ved kongelig resolusjon 26. juni 2009 
 
§ 1. Innhold og generelle bestemmelser  
 
       Forskriften inntar lovens bestemmelser om konsekvensutredninger og presiserer og utfyller 
disse i nødvendig grad. Reglene gjelder for planer etter plan- og bygningsloven og for tiltak og 
planer etter annet lovverk som angitt i forskriftens § 2 og § 3.  
 
       Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø 
og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling 
til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.  
 
       Saksbehandlingen etter forskriften skal ivareta krav til utredning og dokumentasjon som følger 
av annet lovverk og som er relevante i forhold til den beslutningen konsekvensutredningen skal 
ligge til grunn for. Avgjørelser etter denne forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

 
 
OM KONSEKVENSUTREDNINGER (KU) 
 
En ”tradisjonell” konsekvensutredningen er vanligvis basert på en ”standardisert” og systematisk tre 
trinns prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og 
lettere å etterprøve (Statens vegvesen sin håndbok 140, fra 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 

Liten                      Middels                     Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 
                             � 

 
Kriterium for verdivurdering av naturmiljø og andre interesser følger Statens vegvesens håndbok 140 
om konsekvensanalyser. Grunnlaget for verdisettingen av naturmiljø bygger for det meste på ulike 
handbøker utgitt av Direktoratet for naturforvaltning.Verdisettingen av de ulike deltema med aktuelle 
kriterium, med eksempel for tema naturressurser, vist i tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Verdisetting av naturressurser etter håndbok 140. 
 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder for fiske / 
havbruk 

� Lågproduktive fangst- 
eller tareområde 

� Middels produktive 
fangst- eller tareområde 

� Viktige gyte- og 
oppvekst-område 

� Store, høgproduktive 
fangst- eller tareområde 

� Særs viktige gyte- og 
oppvekstområde 

Områder med 
kystvatn 

� Vassressursar som er 
eigna for fiske eller 
fiskeoppdrett 

� Vassressursar som er 
særs godt eigna til fiske 
eller fiskeoppdrett 

� Vassressursar som er 
nasjonalt viktige for 
fiske eller fiskeoppdrett 
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Trinn 2: Tiltakets virkning 
 
Med virkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike tema, og 
graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og virkning av mulige endringer hvis 
tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor negativ til stort positiv virkning 
(se eksempel under). For oppdrettsanlegg avd enne størrelse i sjø finnes det lite eksakt kunnskap om 
virkninger, så det er inneldningsvis foretatt en tematisk gjennomgang av kunnskapstatus på en del 
områder. 
 

 Virkning av tiltaket 

Stor neg.            Middels neg.       Liten / ingen            Middels pos.            Stor pos. 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                � 
 
 
Kriterium for vurdering av omfang for naturmiljø og andre tema følger også Statens vegvesens 
handbok 140. Omfanget følger en femdelt skala, fra stor positiv virkning til stor negativ virkning. 
Oversikt over kriterium for vurdering av omfang er vist i tabellen under. 
 
Tabell 2. Kriterium for vurdering av virkningenes omfang etter handbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 

 Stor 
negativ  

virkning 

Middels  
negativ 

virkning 

Liten / ingen  
virkning 

Middels  
positiv 

virkning 

Stor 
 positiv  

virkning 

Ressurs-
grunnlag 
og 
utnytting 
av det  

Tiltaket vil i 
stor grad 
redusere 
omfang av  
ressurs-
grunnlaget 
og/eller 
kvalitet (lite 
aktuelt) 

Tiltaket vil i 
redusere omfang 
av  ressursgrunn-
laget og/eller 
kvalitet 

Tiltaket vil 
stort sett ikkje 
endra omfang 
av  
ressursgrunn-
laget og/eller 
kvalitet 

Tiltaket vil auke 
omfang av  
ressursgrunnlaget 
og/eller kvalitet  

Tiltaket vil i stor 
grad auke omfang 
av  ressursgrunn-
laget og/eller 
kvalitet (lite 
aktuelt) 

 
 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
 
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets 
virkning) for å få frem den samlede konsekvensen av tiltaket. 
Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor 
negativ konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes 
ved hjelp av figur 1.  
 

 

 

 
Figur 1 - ”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen 
vises til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ 

+ + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje midt 
på figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen konsekvens. 
Over linja vises positive konsekvenser og under linja negative 
konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006). 
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RAUNES FISKEFARM AS 
 
Raunes Fiskefarm AS har hatt konsesjon for sitt yngelanlegg siden 1989, og er et foregangsanlegg i 
torskeopprett i Norge, og er av de anlegg som har fått til kommersiell produksjon av settefisk torsk. 
Anlegget produserte hovedsakelig yngel for salg, men også til egen produksjon fram til ferdig 
slaktefisk i sjø ved egne merdanlegg i Vatsfjorden. 
 
Anlegget kjøpte inn puljer med 30 liter rogn fra nasjonalt avlsprogram for torsk i Tromsø. Dette ble 
klekket til torskelarver etter kort tid i anleggets inkubatorer. En liter rogn har 400.000 egg, så hver 
pulje inneholder i størrelsesorden 10-15 millioner larver. Et slikt rogninnlegg kostet i størrelsesorden 
kr 800.000 for egg og transport, foruten den lokale innsatsen ved anlegget for å få fram fisken. 
 
Larvene blir så overført fra inkubatorene til karene, der de går i fire til fem uker før de omvandles 
(metamorfoserer) til torskeyngel, og først da ser de ut som bitte små fisker. I denne fasen fôres de på 
hjuldyr, som også er produsert på anlegget,- fôret opp på egendyrkete alger og anriket med både 
vitaminer og sporstoffer slik at de blir egnet føde for larvene. Alt dette er basert på egenutviklete 
prosesser ved anlegget, og kan ikke på noen måte sammenlignes med for eksempel lakseproduksjon, 
der man kjøper inn ferdig tørrfôr som fôres direkte ut til fisken.  
 
Videre produksjon i karanlegget består av oppfôring av yngel til salgbar fisk på 5-10 grams størrelse, 
noe som vanligvis tok 4 måneder etter metamorfose. Av antall innlagte egg, regnet man med at en 
vanligvis fikk fram 20-25%, eller 2-3 millioner fisk fra hvert innlegg.  
 

 
 

Figur 2. Egenproduksjon av alger, som er mat for hjuldyrene, som igjen er mat for torskelarvene. 
 
VANNINNTAK  
 
Raunes Fiskefarm AS hadde råvannsinntaket til sitt yngelanlegg på omtrent 85 meters dyp i sjøen 
utenfor, og vannet ble pumpet til et renseanlegg med sandfilter, UV-behandling, ozonering og 
proteinskimmer før det ble hentet inn i anlegget. Dette burde sikre god vannkvalitet til anlegget, både 
med hensyn på innhold av partikler og smittestoff. I forbindelse med anleggsarbeidene ble man enige 
om å legge ledningen hele 960 m ut til ”kanten” på fjorden, med inntak på vel 100 meters dyp. 
Kystverket begrenset bruken av denne til kun å gjelde i selve anleggsfasen, og så skulle man tilbake til 
den opprinnelige. Endelig inntak er foreslått flyttet til omtrent 60 meters dyp rett øst i Vatsfjorden.  
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Figur 3. Øverst: Torskeyngel på et par gram og nederst: Torsk snart klar for utsetting i sjø. Alle foto 
fra Raunes Fiskefarm AS 19. juni 2008.  

 
MERDANLEGG  
 
Raunes Fiskefarm AS har dessuten et cluster med fire lokaliteter for matfiskproduksjon av torsk i 
nærområdet til yngelanlegget på Raunes. Raunes II ligger rett øst for yngelanlegget i Raunesbukten, 
og er en liten lokalitet beregnet for eventuelle akutt-utsett og kun for første fase i sjø. Etter hvert skulle 
fisken videre til de tre andre, Gåsevika, Djupevik og Smørdalssvika ved munningen av Vatsfjorden og 
over i Yrkesfjorden (figur 4 og tabell 3). Til sammen disponerer selskapet en produksjonskapasitet på 
de seks konsesjonene på 3.940 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB). 
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MTB uttrykker den største mengden fisk en kan ha på lokaliteten ved største belastning. I en 
produksjonssyklus vil dette ikke bli nådd før mot slutten. Fisken er liten ved utsett i anlegget, den 
vokser seg så opp mot slakteferdig størrelse, og en gang mot slutten av syklus når en lokalitetens 
begrensning. Da kan man starte å slakte ut de største fiskene, mens de som er igjen kan fortsette å 
vokse. På den måten kan produksjonen gå for fullt samtidig som man holder seg innenfor lokalitetens 
tillatte belastningsnivå.  
 
Som hovedregel gjelder at en på en lokalitet kan produsere 1,5 ganger den mengden det maksimalt er 
tillatt å ha stående på en lokalitet. Raunes Fiskefarm AS kunne således teoretisk sett ha produsert inntil 
5.910 tonn torsk på en produksjonssyklus på to år i sine sjøanlegg,- noe som tilsvarer nesten 3.000 
tonn årlig. Med en antatt slaktevekt på omtrent 4 kg, tilsvarer dette en årlig produksjon på 750.000 
fisk. 
 

 
 

Figur 4. Raunes Fiskefarm AS sine fem lokaliteter i området, der fire er i sjø og en på land (tabell 3) 
 
Tabell 3. Oversikt over Raunes Fiskefarm AS sine sjølokaliteter i og ved Vatsfjorden (se figur 4). 
 
Lokalitet Lokalitets nr. Konsesjons nr. Størrelse 
Raunes II Nr 24017 R/V 0022 40 tonn matfisk torsk  
Gåsevika Nr 11986 R/V 0012 780 tonn matfisk torsk 
Djupevik Nr 18135 R/V 0014 & R/V 0015 1.560 tonn matfisk torsk 
Smørdalsvika NR 23 975 R/TV0023 & R/TV0024 1.560 tonn matfisk torsk 
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SAMLET VERDIVURDERING RAUNES FISKEFARM AS 
 
Raunes Fiskefarm AS hadde således ett av de ytterst få velfungerende anlegg for storskala klekking og 
produksjon av torskeyngel. Anlegget mottok derfor mye besøk fra hele verden, fordi deres teknologi 
med storskala produksjon av larver og yngel av marin fisk var anvendelig for alle typer fisk med 
samme livsysklus fra små egg via larver, metamorfose og yngel. Anlegget og kompetansen har derfor i 
seg selv stor verdi, og verdiene av fisk i anlegget ville også til enhver tid være stor. Egenutviklet 
fôringsautomat er patentert og dette patentet benyttes i dag av tilsvarende anlegg verden over. 
 
I tillegg har Raunes Fiskefarm AS bygget opp et cluster med matfisklokaliteter i sjø, i Yrkesfjorden 
ved munningen av Vatsfjorden. Her er til sammen lokaliteter med fem fulle konsesjoner, foruten det 
lille anlegget i Raunesbukta like utenfor landanlegget. Dette clusteret er bygget opp slik at det skulle 
være mulig å kjøre fullkontinuerlig drift med årlige utsett av minst en million fisk, noe det ville være 
kapasitet til ved karanlegget selv om man i hovedsak bare skulle produsere yngel på bestilling. Et slikt 
cluster ville kunne produsert en årlig mengde på 3.000 tonn torsk. I dag er prisene på torsk etter hvert 
kommet opp på et akseptabelt nivå, med anslagsvis kr. 33 / kg.  
 
Raunes Fiskefarm AS har i denne sammenheng ”stor verdi”, og var i 2008 iferd med å utløse et ennå 
større potensiale dersom man hadde hatt anledning til å bygge opp sjølokalitetene med egen 
matfiskproduksjon.  
 

Verdi Raunes Fiskefarm AS 

Liten                      Middels                     Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 
                                                � 
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FORELIGGENDE KONSEKVENSUTREDNING  
 
Det er allerede foretatt en konsekvensutredning for utbygging av området på Nedre Vats ved Raunes. 
Det vises til ”Reguleringsplan med konsekvensutredning”, Forslagsstillers planbeskrivelse, utarbeidet 
av Norconsult AS for utbygger, der følgende elementer er hentet ut fra den aktuelle situasjonen: 
 
Fra Sammendrag side 4 av 75 

Tiltaket vil ha marginale konsekvenser ifht. Landbruk, fiske, fiskeoppdrett og annen 
næringsvirksomhet. 

 
Fra kapittel 3 Eksisterende forhold – 3.2 Naboforhold side 8 av 75 

Rett nord for området ligger Raunes Fiskefarm AS som har konsesjon for klekking av torskeyngel 
på land, for oppdrett av yngel i sjø og for oppdrett av matfisk i sjø. 
AF Decom er for tiden i tett dialog med Raunes Fiskefarm AS for å komme til enighet om flytting av 
mærene, som i dag ligger rett utenfor Vats mottaksanlegg. 

 
Fra kapittel 5 Medvirkning – 5.2 varsel  - med sammendrag av høringsuttalelser  side 27 av 75 

Raunes Fiskefarm AS påpeker at deres virksomhet vil bli sterkt berørt av utvidelsen og har 
motforestillinger. 
Forslagsstillers kommentar: Hovedinnvendingene fra Raunes fiskefarm AS er utredet i 
vurderingene gjort ifht. utslipp til luft og støy i de næringsmessige vurderingene. 

 
Fra kapittel 5 Medvirkning – 5.3 offentlig ettersyn reguleringsplan - høringsuttalelser  side 32  

Raunes Fiskefarm AS bemerker at konsekvensutredningen knapt omtaler vesentlige og påregnelige 
skadepotensialer og ulemper som må påregnes så vel i anleggsfasen som i driftsfasen. Ikke minst 
gjelder dette i forhold til rystelser og spredning av steinstøv ved sprengning, som rystelser og fare 
for skade på merder i forbindelse med kraftig økt skipstrafikk. Det vil også være fare for en økning i 
risikoen for uforutsette utslipp av miljøgifter.  
…. 
AD skal holde tilsyn i anleggs- og driftsfasen ifht. rystelser og spredning av steinstøv. Ved 
påvisning av uheldige forhold som påvikrer Raunes Fiskefarm AS sin virksomhet, skal tiltak 
iverksettes. … 

 
Fra kapittel 9.7 Konsekvenser for fiskeoppdrett – side 71 av 75 

… Utvidelsen av anlegget vil ikke ha konsekvenser ifht. Utslipp av forurensninger som kan skade 
oppdrettsnæringen… 
Risikoen for forurensende utslipp fra mottaksanlegget innebærer imidlertid at det har vært og vil 
fortsatt være en konflikt mellom mottaksanlegget og Raunes Fiskefarm AS. En sannsynlig 
konsekvens av den økte aktiviteten på anlegget vil være at konfliktnivået mellom virksomhetene 
øker. 

 
RISIKOANALYSE 
 
SINTEF har også nylig avgitt en risikovurdering for sameksistens (Okstad 2010). Her konkluderes det 
med at selv om rystelser i grunnen i byggefasen var ansett som et betydelig problem, er det liten grunn 
til å tro at rystelser fra ordinær drift ved den nye miljøbasen vil utgjøre noe problem for Raunes 
Fiskefarm. ….. For alle risikoforholdene registreres en varierende grad av forbedring …. etter 
utbyggingen. … Gjennomførete tiltak kan snarere sies å ha forbedret situasjonen for Raunes 
Fiskefarm på flere områder.  
 
 
I det følgende vil det bli presentert en ny gjennomgang av virkninger og konsekvenser for Raunes 
Fiskefarm AS, både basert på generelle forhold, samt observerte fakta fra målinger sommeren 2010. 
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NY KONSEKVENSUTREDNING  
 
I tillegg til foreliggende konsekvensutredning fra Norconsult AS og risikovurderingen fra Sintef 
(Okstad 2010), har denne rapporten som mandat å foreta en standard konsekvensutredning med fokus 
på driftsfasen ved etablert og utvidet mottaksanlegg på Nedre Vats. I en standard 
konsekvensutredninger er det imidlertid vanlig å skille mellom anleggsfasen og driftsfasen, men for 
denne ankesaken anses anleggsfasen å være et tilbakelagt stadium. Det er imidlertid forsøkt skilt 
mellom Raunes Fiskefarm AS sitt yngelanlegg på land og selskapets merdanlegg for 
matfiskproduksjon i Raunesbukten. Begge deler er i dag uten aktivitet. 
 
Det er mange mulige virkninger av et slikt naboskap, i driftsfasen vil mange forhold være tilsvarende 
som i anleggsfasen,- der følgende er vurdert, delvis også basert på erfaringer fra anleggsfasen:  

• Støy og rystelser fra aktivitet på land 
• Støy og rystelser fra aktivitet på sjø 
• Uhell knyttet til konflikterende ferdsel på sjø 
• Store endringer i strømforhold ved ferdsel på sjø 
• Tilrenning til sjø fra aktiviteter på land, med innhold av slam og miljøgifter  

 
STØY OG RYSTELSER FRA AKTIVITET PÅ LAND 
 
Torskelarvene er svært sårbare organismer, og rystelser i grunnen fra sprenginger eller annen aktivitet, 
vil kunne medføre at utviklingen ikke går som den skal, og at larvene dør – enten direkte eller fordi 
omvandlingsprosessen forstyrres. En vet svært lite om hva slike bitte små larver tåler, og det kan ikke 
sammenlignes med de erfaringer man eventuelt har med sprengninger ved lakseoppdrettsanlegg. En 
lakseunge klekker direkte fra egget, som er mer enn 100 ganger større enn et torskeegg, og dessuten 
skal torskelarven gjennom en omvandlingsprosess fra larve til yngel. Det er særlig klekke- og 
omvandlingsprosessene som antas å være sårbare faser for torsken.  
 
Også torskeyngelen er følsom og var for rystelser, men disse tåler nok mer enn larvene. Det er likevel 
sannsynlig at jevnlige forstyrrelser vil kunne stresse fisken betydelig, med redusert vekst og økt 
dødelighet til følge. Slik diffus påvirkning over tid er vanskelig å tallfeste, også fordi en i 
utgangspunktet har en naturlig høy dødelighet i hele denne prosessen. Av antall innlagte egg, regner 
man med at en vanligvis får fram 20-25% til salgbar fisk på 5-10 grams størrelse.  
 
For anleggsfasen slår Dalen (2009) fast at: 

langt de fleste sprengningene på land og i sjøbunnen har generert vibrasjonshastigheter 
og tilhørende lydtrykk i karene som har stresset larver og yngel. Slike påvirkninger 
medfører spontane fluktreaksjoner, spontan fluktsvømming mot overflata og hopping i lufta, 

skremt fisk samler seg i bunnen av karet, spontan magetømming, økt oksygenopptak hos fisken, 
økt nivå av stresshormoner hos fisken, kraftig turbulens i karet og økt innhold av suspendert stoff 
i vannet.  
Når slike sprengningspåvirkninger gjentas over lang tid (uker, måneder), vil dette medføre økt 
dødelighet hos larver og yngel. En del sprengninger kan også ha vært så kraftige at de har 
medført fysiske skader hos larvene – mest sannsynlig er gjentatt punktering av svømmeblære og 
nyreskader. 

 
Dalen (2009) konkluderer videre: 

Ulike typer annet arbeid enn sprengningsarbeid på anleggsområdet har også generert 
vibrasjonshastigheter og tilhørende lydtrykk i karene som har stresset larver og yngel. 
Konsekvensene av dette er de samme som nevnt ovenfor vedrørende påvirkninger fra 
sprengningene. Dette uttrykker at forventet vanlige aktiviteter ved AF Decoms anlegg ikke vil 
være forenlig med oppdrett av larver og yngel ved nåværende lokalisering av Raunes Fiskefarm. 
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Vurdering  
 
For Raunes Fiskefarm AS vil ikke rystelser grunnet pågående aktivitet ved naboanlegget få så store 
direkte negative konsekvenser som da sprengningsarbeidene pågikk. Torskelarvene er imidlertid svært 
følsom for rystelser, og vanlig drift ved naboanlegg vil kunne medføre hyppige rystelser i grunnen ved 
at større elementer faller på bakken. Slike forstyrrelser vil nok ikke medføre risiko for akutt dødelighet 
på larver eller yngel, men det skal imidlertid ikke mye vedvarende stress til i de mest følsomme fasene 
i utviklingen, før dette får konsekvens for først fôropptak, siden vekst og da overlevelse på sikt. 
Omvandlingen fra larve til yngel, metamorfosen, er svært avhengig av fisken inngangsstatus, og en 
sultet og eller stresset fisk har liten sjanse for vellykket metamorfose.  
 
For merdanlegget i sjøen vil slike virkninger være vesentlig mindre, både fordi rystelsene fra land vil 
dempes i sjø, og fordi større fisk tåler dette stresset vesentlig bedre. Men en skal ikke undervurdere 
eventuelle følgeskader fra stress i tidligere fase i karanlegget, som kan resultere i redusert vekst videre 
i merdanlegget. 
 

• Med middels negativ virkning for store verdier i landanlegg 

• Vil rystelser på nabotomt kunne få middels negativ konsekvens ( - - ) 
 

• Med liten negativ virkning for store verdier i merdanlegg i Raunesbukten 

• Vil rystelser på nabotomt kunne få liten negativ konsekvens ( - ) 
 
 
STØY OG RYSTELSER FRA AKTIVITET PÅ SJØ 
 
I anleggsfasen var det omfattende sprengningsarbeider i sjø. Ved åpne undervannsprengninger, eller 
ved sprengninger i fjell under vann, vil det kunne skje skader på livet i nærheten av sprengningsstedet. 
Særlig ved eventuelle sprengninger der ladningene er plassert i de åpne vannmassene, vil stigetiden 
ved trykkbølgen være i størrelsesorden mikrosekund (milliondels sekund), og det er lite som skjermer 
for sjokkbølgen. Virkningene av slike sprengninger kan da bli svært kraftige for fisk og dyr som 
oppholder seg i nærheten, samtidig som sjokkbølgen vil gi store trykkdifferanser i vevet i det den 
passerer. Det kan da oppstå store skjærspenninger som kan medføre skader på fisk i nærheten i form 
av vevsskader og både indre og ytre blødninger. Ved en ladning på 100 kg vil en prosent av fisken 
kunne dø i en avstand på omtrent en km fra sprengstedet, mens avstanden for 1 % dødelighet teoretisk 
er 800 meter for ladninger på 25 kg (Ylverton mfl 1975). 
 
Sprengningsarbeider under vann i forbindelse med fjerning av øyen i Raunesbukten, gjorde det umulig 
å ha fisk i merdanlegget. Raunes Fiskefarm AS satte derfor ikke fisk i anlegget i sjø, slik som planlagt 
våren 2008. I videre driftsfase er det ikke påregnelig med slike omfattende rystelser eller sjokkbølger i 
vannet av en slik karakter.  
 
Det er likevel omfattende rystelser på land ved anløp av de store kranfartøyene. Når kranfartøyet 
Thialf ligger ved kai ved mottaksanlegget, er det verken fortøyd eller ankret opp, men holder posisjon 
ved hjelp av dynamisk posisjonering ved at det bruker sine mange propellere. Selve fartøyet har også 
store dimensjoner;  201,6 m lang, 88,4 m bred, stikker varierende dypt - reguleres mellom 11,8 til 31,6 
m og har system for posisjonering bestående av 6 stk 5,500 kW thrustere. De ligger på omtrent 12-15 
meters dyp når fartøyet ligger ved Raunes (Kvassnes mfl 2010B).  
 
Ved besøk på Raunes Fiskefarm AS fredag 20. august 2010, ble virkningen av Thialfs dynamiske 
posisjonering følt på kroppen. Hele aktiviteten førte til en lavfrekvent ”brumming” som gikk gjennom 
marg og bein”, og føltes som en undulerende jordskjelvaktig støy i grunnen. I oppdrettshallen sto hele 
huset i svingninger, og det avgav en varierende og sterk dur, sannsynligvis i takt med at skipets 
thrustere justerte posisjonen. Det ble foretatt lydopptak av vibrasjonene i bygningen. I perioder med 
vind fra sør, er det betydelig større aktivitet for å holde fartøyet i posisjon, og vibrasjonene i hallen er 
da enda sterkere enn det som ble observert den stille dagen 20.august 2010. 
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Slik lavfrekvent brumming skaper fryktrespons hos alle organismer, og vedvarende eksponering uten 
mulighet for flukt, skaper stress, der de unge stadiene er mest utsatt for følgeskader av slikt. Det som 
ble registrert ved besøket ansees å være av en slik karakter at det vil medføre store problem for 
torskelarver, og de ville med over ett døgns eksponering ha stor risiko for redusert overlevelse, særlig 
ved omvandlingen. Også eldre fisk / yngel ville ha opplevet dette som stressende, med redusert 
fôropptak og redusert vekst som følgeskader. Større fisk i sjøanlegg vil også ha samme opplevelse, og 
rystelser av dette omfang vil kunne medføre stress som igjen kan gjøre fisk mer utsatt for sykdom. 
 

• Med middels til stor negativ virkning for store verdier i landanlegg 

• Vil rystelser i vann kunne få stor negativ konsekvens ( - - - ) 
 

• Med middels negativ virkning for store verdier i merdanlegg i Raunesbukten 

• Vil rystelser i vann kunne få middels negativ konsekvens ( - - ) 
 
 
UHELL KNYTTET TIL KONFLIKTERENDE FERDSEL PÅ SJØ 
 
Raunesbukten er trang når store installasjoner og  ferdsel til og fra skal dele plass med 
oppdrettsaktiviteten. Ikke bare gjelder det den direkte fysiske konflikten og risiko knyttet til uhell ved 
påkjørsel av merdanlegget på sjøen, men også vanninntaket til landanlegget viste seg å være utsatt. I 
merdanlegg med torsk vil selv små hull i noten kunne få store virkninger, ved at torsk synes spesielt 
godt istand til å utnytte slike til å rømme enn for eksempel. laks.  
 
Vurdering 
 
Anlegget på land er sårbart dersom det skulle skje noe med inntaksledningen, noe som viste seg da 
ledningen ble ”blåst av” av en båt som la til kai på nabotomten og gav fullt propellvann mot 
inntaksledningen. Dykkerinspeksjon dokumenterte at ledningen var blåst av selve festet i 
inntakskummen og flyttet 2 m på bunnen. Da tar pumpene inn overflatevann direkte fra 
inntakskummen, og akkurat da var dette vannet svært forurenset av utløpselven som ikke ligger mange 
meter borte, i tillegg til at overflatevannet også har høyere temperatur. Kanskje så mye som 2/3 av 
fisken i inkubatoren døde på grunn av dette tilfellet.  
 

• Med stor negativ virkning for store verdier i landanlegg 

• Hadde uhellet med inntaksledningen meget stor negativ konsekvens ( - - - - ) 
 
Hele området ved Raunesbukta er relativt trangt når de store fartøyene ligger ved mottaksanlegget. 
Også sjøanlegget ligger da utsatt til, og med annen trafikk som supplybåter og lokal ferdsel, ville det 
være betydelig risiko for nærkontakt og skader på anlegget. Bildet på neste side (figur 5) viser 
området der anlegget på sjøen lå, idet Thialf var plassert i området og flere fartøyer i tillegg bukserte 
seg rundt i området.  
 

• Med stor negativ virkning for store verdier i merdanlegg i Raunesbukten 

• Vil fysisk konflikt mellom ferdsel og anlegg få meget stor negativ konsekvens ( - - - - ) 
 
 
STORE ENDRINGER I STRØMFORHOLD VED FERDSEL PÅ SJØ 
 
“Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet” gjelder fra 1. april 
2004. Det innebærer at alle lokaliteter skal undersøkes i samsvar med revidert standard NS 9415:2009, 
“Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, 
utførelse, montering og drift”. Resultatene vil være avgjørende for spesifikasjonane for alt utstyr som 
skal brukes på lokaliteten. Det er derfor ikke lenger mulig å kjøpe deler til anleggene før lokalitetene 
er klassifisert. Nåværende anlegg skal også godkjennes etter forutgående lokalitetsvurdering, og det 
skal utstedes ”dugelighetsbevis” av et akkreditert inspeksjonsorgan. Fra 1. januar 2012 må samtlige 
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flytende akvakulturinstallasjoner som er tatt i bruk før forskriftene sin iverksetting være produkt-
sertifiserte. 
 

 
 

Figur 5. Raunesbukten ved kranskipet Thialf sitt anløp 20.august 2010, med slepebåt og annen ferdsel 
i området det merdanlegget en gang lå. 
 
 
En lokalitetsundersøkelse medfører at hovudkomponenter og totalanlegg blir dimensjonert etter hvilke 
miljølast de kan bli utsatt for. Dette innebærer en vurdering av styrke til følgende 
anleggskomponenter: flytekrage, notposer, fortøyninger, flyteelementer/kai/lekter og totalanlegg. 
 
Totalanlegget blit utsatt for en kombinasjon av last fra vind, bølger, strøm, tidevannsvariasjoner, 
stormflo, is og snø. Alle lokaliteter skal derfor dimensjoneres på bakgrunn av signifikant bølgehøyde 
(50-årsbøgen) og strømhastighet (beregnet 10- og 50 årsstrøm). En lokalitetsundersøkelse krever en 
vurdering som omfatter følgende element: Strøm, bølger, vind, temperatur (for vurdering av nedising, 
drivis og innfrysing), tidevann, dybdeforhold og topografi, beskrivelse av bunntype og eventuelt også 
båt- og skipstrafikk. 
 
Klassifisering lokalitet Raunes II 
 
Lokaliteten er klassifisert i 2004 av Marine aquaculture AS til lokalitetsklasse Ba og 
lokalitetskategori 1, som er det første systemet som ble benyttet. Stor ’B’ viser til bølgeeksponering, 
mens liten ’a’ viser til svake strømmålinger. Anlegget var derfor dimensjonert til å tåle laveste 
kategori med belastninger, og særlig strømforholdene viste lave verdier (Hansen 2004). 
 
Nåværende eksponering – strømmålinger mai og juli 2010 
 
Når kranfartøyet Thialf ligger ved kai ved mottaksanlegget, er det verken fortøyd eller ankret opp, 
men holder posisjon ved hjelp av sine mange propellere. Disse skaper periodevis betydelige økninger i  
strømbildet i fjorden. For å måle hvorvidt dette ville påvirket anlegget, ble det satt ut strømrigger ved 
anleggets tidligere posisjon på lokaliteten både 19.mai og 21.juli. Første gang var Thialf allerede 
ankommet, mens andre gang var strømriggen satt ut i god tid. Strømmålere ble plassert ut på 5 og 15 
meters dyp, i posisjonene:  

- 19. mai 2010: N: 59o 26,534’ og Ø: 5o 45,055’ 
- 21. juli 2010: N: 59o 26,533’ og Ø: 5o 45,046’ 

 
Det ble også målt hydrologiske profiler for å beskrive sjiktningsforholdene i vannsøylen ved begge 
besøkene. Disse viste normale forhold for årstiden, og avviker ikke fra NIVA sine målinger. 
 

10-års straum 5 m djup 
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Figur 6. Strømhastighet i Raunesbukten i perioden 19. mai kl 10:12 til 29. mai kl 19:32. Grønn strek 
viser tidspunkt for når Thialf gikk ut. Blå strek er maksimalt målte strøm ved klassifiserings-
undersøkelsene, og rød strek viser beregnet ti-års strøm basert på samme måleserie. 
 
 
Ved målingene i slutten av mai, lå Thialf inne de første timene av måleperioden, og særlig på 15 
meters dyp ble det målt strømhastigheter på nær det doble av tidligere beregnet ti-års strøm, mens det 
på 5 meters dyp var noe høyere enn beregnet ti-års strøm.  I resten av måleperioden var strømbildet i 
samsvar med tidligere målinger (figur 6). 
 

Max straumfart ved klassifisering 

10-års straum 

15 m djup 
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Figur 7. Strømhastighet i Raunesbukten i perioden 21. juli kl 23:13 til 27. juli kl 20:23 Grønne streker 
viser perioden når Thialf lå i området. Blå strek er maksimalt målte strøm ved klassifiserings-
undersøkelsene, og rød strek viser beregnet ti-års strøm basert på samme måleserie. 
 
Ved målingene i siste halvdel av juli, lå Thialf inne nesten ett døgn et stykke ute i måleperioden, og 
også denne gangen var det særlig på 15 meters dyp at strømhastigheter var nær det doble av tidligere 
beregnet ti-års strøm, mens det på 5 meters dyp denne gangen ikke ble målt særlig mye høyere 
strømfart enn det som tidligere er målt. Rett nok var det i den aktuelle perioden jevnt over høyere 
strøm enn ellers, og ved avgang var det en kraftigere puls. I resten av måleperioden var strømbildet i 
samsvar med tidligere målinger (figur 7). 
 

Max straumfart ved klassifisering 

5 m djup 
 

Max straumfart ved klassifisering 

10-års straum 

15 m djup 
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Vurdering 
 
På 5 m dyp ville strømmålingene i perioden Thialf var til stede, gitt en klassifisering innen klasse b 
både i mai og juli. Ved målingene i mai ville verdien vært oppunder klasse c. På 15 m dyp ville 
målingene da Thialf var til stede, gitt en klassifisering innen klasse c både for mai og juli. Til 
sammenligning er lokaliteten altså klassifisert til klasse a for strøm både på 5 og 15 m dyp. 
 
Dersom anlegget fortsatt hadde ligget på lokaliteten, ville strømbelastningene i dag vært periodevis så 
store at så godt som alle anleggselementer fra oppankring, flytekrage, merder etc, måtte vært byttet ut 
for å tåle opp til to klasser høyere belastning. Spesielt på 15 m dyp er det langt sterkere strøm når 
Thialf ligger i området, enn det lokaliteten er klassifisert for. Ved målingene i juli var den høyeste 
målte strømmen på 38,0 cm/s ca 80 % sterkere enn den beregnete 10-års strømmen for dette dypet, 
som er 21,1 cm/s.  
 
Disse to måleseriene er dessuten utført i perioder med rolige vind- , vær- og strømforhold, slik at 
Thialf trolig ikke har behøvd å bruke full kraft for å holde sin posisjon. Ved mer ugunstige forhold 
med strøm og vind fra sør, er det høyst sannsynlig at generert nordover rettet strøm fra Thialf vil 
kunne være enda sterkere. 
 
Og selv om anlegget i seg selv hadde blitt skalert opp to klasser for å tåle slike belastninger, er det 
risiko for at slike sterke strømmer hadde kunnet trenge noten sammen, slik at fisken hadde blitt presset 
sammen på et for lite volum, og dermed fått problem med oksygentilgang. I ytterste konsekvens dør 
fisk av slikt, noe næringen har sett eksepmpler på ved ekstreme strømforhold på de mest eksponerte 
lokaliteter med laksanlegg.  
 

• Med stor negativ virkning for store verdier i merdanlegg i Raunesbukten 

• Ville sterk strøm fra Thialf gitt stor negativ konsekvens ( - - - ) 
 
 
TILRENNING FRA LAND TIL SJØ OG OPPHVIRVLING I SJØ 
 
Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte og indirekte skader på fisk, og det er de største og kvasseste 
steinpartiklene som kan medfører direkte fysiske skader på gjellene til fisk (Hessen mfl. 1989). Men 
også særlig store mengder partikler vil kunne slamme ned gjeller og medvirke til kvelning. 
 
Avrenning fra steinfyllinger og anleggsområder kan også resultere i tilførsler av sprengstoffrester som 
ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdragene (Urdal 2001; Hellen mfl. 
2002). Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner, 
medføre giftvirkning for dyr som lever i vannet. Andelen som foreligger som ammoniakk er avhengig 
av blant annet temperatur og pH, men vil sjelden være så høy at den kan medføre dødelighet for fisk.  
 
Det er kjent saker fra rettsystemet der settefiskanlegg har fått steinstøv og sprengstoffrester inn med 
vannet fra ovenforliggende anleggsarbeidsområder, og der det meste av fisken har strøket med 
(Johnsen 1992). 
 
Dersom en ved Raunes Fiskefarm AS får inn slikt vann i karene til torskeyngel, vil dette ventelig 
kunne få betydelige konsekvenser for fisken, med risiko for stor dødelighet grunnet denne fiskens 
ekstra store følsomhet. Videre vil tilslamming av vannet redusere myae av virkningen av UV-
bestrålingen, som skal eliminere risiko for å få sykdom inn i anlegget. Dessuten vil mange miljøgifter 
være partikkelbundet, slik at risiko for å få inn slikt i anlegget også er stor. 
 
Om virkning av jern og aluminium 
 
Høye konsentrasjoner av jern er rapportert å ha medført skader på vannlevende organismer, men dette 
er kun rapportert under helt spesielle forhold. Ved oksygenfritt miljø, som i bunnen av myrer etc, vil 
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jern være redusert til toverdig jern som kan frigjøres fra sedimentene dersom det har vært oksygenfrie 
forhold over tid (redokspotensialet må nærme seg 200mV). Toverdig jern vil oksyderes til treverdi ved 
kontakt med oksygenrikt vann eller luft, og da raskt felles ut som jern-hydroksyd Fe(OH)3, som igjen 
polymeriserer til større kolloider. Det er i denne tidlige polymeriseringsfasen at dette kan klebe på 
fiskegjeller og føre til såkalt "oker-kvelning",  der grensen for der en kan vente skadevirkninger på 
fisken ligger på rundt 0,5 mg/l (Rosseland mfl. 1992).  Det er tidligere dokumentert tilfelle av slikt i 
forbindelse med veibygging der det ble foretatt utfylling av en myr oppstrøms et settefiskanlegg, der 
en fikk betydelig dødelighet da det forurensete myrvannet nådde anlegget (Johnsen 1992). 
 
Aluminium vil også kunne felles ut på fiskegjeller, og medføre tilsvarende problemer for fisken. Det 
er denne utfellingen av aluminium som antas å være en av de viktigste negative virkningene av sur 
nedbør, fordi det ved lave pH-verdier er høyest konsentrasjon av labilt aluminium,- som er den 
aluminiumsfraksjonen som er giftig for fisk.  
 
Aluminiumsutfelling på gjellene kan imidlertid også skje ved mindre sure forhold, bare 
konsentrasjonene av labilt (monomert) aluminium er høy nok. En regner med at konsentrasjoner på 
over 0,02 mg labilt Al/l er tilstrekkelig til å starte utfelling på gjellene, men at betydelige virkninger på 
fisken kanskje ikke forekommer før en passerer både 0,03 og 0,04 mg Al/l. Ved høye pH-verdier vil 
bare noen få prosent av den samlete aluminimsmengden forekomme som labil og giftig aluminium.  
 
Vannkvalitet  
 
Elven som renner langs grensen til naboen, og ender i sjøen ved anlegget, var ved synfaringen sterkt 
preget av betydelig tilrenning av både steinstøv og mye annet. Fargen var grå-brun og det ble for 
sikkerhets skyld tatt en vannprøve som ble analysert for aktuelle stoffer. 
 

 
 
Figur 8. Utløpet av elven som renner ut ved siden av Raunes Fiskefarm AS, fotografert ved 
synfaringen til anlegget torsdag 19.juni 2008. Det ble tatt vannprøve fra elven. 
 
Vannprøven fra elven viste et meget høyt innhold av det aller meste som det ble analysert på. 
Innholdet av steinstøv og slam var svært høyt, noe fargen i seg selv vitner om. Det samme gjelder 
innhold av både jern og aluminium, som kan ha betydelig potensial for å medføre akutt giftighet for 
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fisk. Tilsvarende var det også mye nitrogenstoffer i vannprøven, noe som kan tyde på utvasking av 
sprengstoffrester (tabell 4). 
 
Miljøgifter 
 
Mottaksanlegget søkte i 2004 om utslippstillatelse for prosessvann, inneholdende blant annet 
oljestoffer og metaller som bly, kvikksølv og kadmium. Utslippsløyvet fra SFT (nå Klif) gir rammer 
for slike utslipp, og også for støy. Anlegget har også fått utslippstillatelse for lavradioaktive stoffer.  
 
Tabell 4. Analyseresultat fra vannprøve tatt i utløpselven torsdag 19.juni 2008. Prøven er analysert 
ved det akkrediterte laboratoriet Chemlab Services AS i Bergen. SFT-tilstand viser til vurdering av 
vannkvalitet i ferskvann, som går fra tilstand I=”meget god” til V =”meget dårlig”. 
 

Parameter Enhet Måleverdi SFT tilstand Vurdering 
Turbiditet NTU 500 V Potensielt skadelig for fisk 
Surhet pH 6,58 - God vannkvalitet vurdert isolert 
Fargetall mg Pt/l 55 IV Høyt men ikke skadelig i seg selv 
Nitrat mg/l 0,743 - Svært høyt 
Ammonium mg/l 0,30 - Svært høyt 
Total Nitrogen mg/l 1,21 V Svært høyt 
Jern mg/l 0,96 V Stort potensiale for oker-kvelning 
Aluminium mg/l 7,2 - Potensielt akutt giftig for fisk 
 
Anlegget har tillatelse til mottak, mellomlagring, sortering og bearbeiding av utrangerte marine 
konstruksjoner, og tilsvarende avfallstyper fra landbasert virksomhet, samt kasserte elektriske og 
elektroniske produkter, samt farlig avfall for videresending til godkjente mottak. Det vil da også være 
risiko for utslipp av PCB-holdige stoff  til miljø.  
 
Klif har foretatt en gjennomgang av forholdene rundt aktuelle steder for ”avvikling av utrangerte 
offshoreinstallasjoner” (Øen mfl. 2010), der det vises til gjeldende løyver, samt omfang av mottatt 
materiale de siste fem år og planer for virksomhetens framtidige omfang. Miljømessige utfordringer er 
gjennomgått, og for tema fiskeri og akvakultur vises det særlig til disse produktenes omdømme i 
markedene. Det bør tas spesielt hensyn til dette dersom tillatelser skal gies spesielt i områder der 
fsikeri og akvakultur er viktige næringsveier (kapittel 7.2, side 30). Forurensing, herunder støy, kan 
påvirke fiskeriaktiviteten og akvakulturanlegg både på kort og lang sikt. På lang sikt spesielt gjennom 
…. Mulig ødeleggelse av akvakulturlokaliteter (kapittel 7.2, side 31). 
 
Måling av forurensning 
 
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har utført miljøundersøkelser ved og rundt AF Miljøbase 
Vats i Vindafjord kommune. Undersøkelene har som mål å kartlegge miljøsituasjonen rundt anlegget, 
og omfatter en hel rekke ulike undersøkelsestyper. Konklusjonen fra overvåkingen i 2009 viser at 
forurensingstilstanden er ”moderat” til ”god” for de aller fleste forhold. Det gjelder også for 
radioaktivitet, mens miljøgifter i blåskjell, TBT i sediment og kvikksølv i fisk også hadde høye verdier 
på referansestasjonene. Det ble imidlertid målt støvspredning og forhøyete verdier av en rekke 
tungmetaller i mose langs randen av området, og Rauneselven var forurenset (Kvassnes mfl. 2010A). 
 
Det er også foretatt en rekke målinger av turbiditet i fjordsystemet, og NIVA konkluderer med at i 
perioder med sjiktning i fjorden ble partikler tilført fra anleggsarbeidet oppkonsentrert i tynne sjikt 
som ble spredd innover i fjordsystemet; Konsentrasjonene kan ikke utelukkes å ha ført til stress og 
redusert sykdomsresistens (Johnsen & Dale 2009).  
 
På begge de to nærmeste stedene innenfor anlegget i Vatsfjorden (Stasjon 1 og 2) var det høye 
målinger på 4-6 FTU i overflatevannet, men også forhøyete verdier på 3-4 FTU på rundt 20 meters 
dyp. På stasjon 8 var det fortøyete verdier sjiktvis nedover også på vel 30 meters dyp og rundt 45 
meters dyp. Her var verdiene opp i over 10 FTU. Måleserien fra 17.juni 2010 viste desusten verdier på 
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opp mot 20 FTU på 20 meters dyp (Kvassnes mfl. 2010C). Disse tallene er svært høye, og dersom en 
kan tillegge målingene noe vekt, så tyder de på meget store tilførsler av partikler til vannmassene i 
Vatsfjorden umiddelbart innenfor Raunesbukten. Det finnes klassifiseringssytem for vannkvalitet i 
fjorder og kystfarvann, der verdier på over 5 FTU tilsvarer dårligste tilstandsklasse V = ”meget 
dårlig”.  
 
Det er også foretatt modelleringer av forholdene i fjorden for å vurdere om strømningene som settes 
opp av Thialf medførte risiko for forringing av vannkvalitet ved Raunes Fiskefarm sitt vanninntak. 
Konklusjonen er at propellomrøring av vann verken fra Rauneselva, kloakkutslipp eller andre kilder 
vil ha nevneverdig påvirkning på vannkvalitet ved inntaket (Kvassnes mfl. 2010B). 
 
Ved våre feltbefaringer der det ble målt strøm, ble også turbiditet målt i vannprøver på ulike dyp flere 
steder i Raunesbukten. 21. mai varierte turbiditeten mellom 0,64 NTU ved 20 meters dyp og 1,25 
NTU på 10 meters dyp der anlegget lå. I selve Vatsfjorden var det kun 0,1 NTU i overflaten, mens det 
i Raunesbukten var 0,95 NTU ved begge målestedene. (NTU er tilsvarende enhet som FTU i de øvrige 
måleseriene.) Det er et mønster at det er forhøyete verdier på 10 meters dyp på alle stedene, men 
hvorvidt dette er naturlig ansamling av partikkler ved sjiktningsnivået i fjorden, eller skyldes tilførsler, 
er ikke mulig å slå fast.  
 
Tesaker (2004) vurderte propellvannets virkning i Brevikfjorden, og angir vannhastigheter på 0,2 m/s 
som tilstrekkelig for å hvirvle opp silt-partikler på bunnen. Avhengig av propellstørrelse og 
motorytelse, anslår han at motorer med 6000 kW effekt kan hvirvle opp bunnsediment på dybder 
mellom 56 og 72 meter (tabell 1 side 10). En kan således ikke utelukke at Thialf med sine seks 
thrustere kan bidra til opphvivling av silt ned til planlagt nytt inntaksdyp på 60m, selv om resultatene 
fra NIVAs undersøkelser ikke viser det. 
 
Vurdering 
 
Raunes Fiskefarm AS hadde sitt opprinnelige råvannsinntak på 85 meters dyp i sjøen utenfor, og 
vannet pumpes til et omfattende renseanlegg før det hentes inn i anlegget. Dette burde sikre god 
vannkvalitet til anlegget, og det som tilføres fra elven har svært liten sannsynlighet for å komme ned 
til inntaket ved normal sjiktning av vannmassene i fjorden. Men erfaringer har vist at det ikke tok mer 
enn to minutter etter omfattende sprengninger før inntaksvannet var fullt av partikler, som skapte 
problem for renseanlegget og også for fisken i karene. Dalen (2009) slår også fast at: 

For larver og yngel i karene på oppdrettsanlegget har steinstøv og andre uorganiske partikler i 
sjøvannet vært katastrofalt. De observerte konsentrasjoner (anslåtte) i oppdrettskarene ved 
Raunes Fiskefarm har gitt både direkte og indirekte skader på fisk. Det mest kritiske som har 
skjedd hos fisken, er at steinstøvet og andre partikler sannsynlig har lagt seg på gjellene og 
dermed hindret oksygenopptak hos larvene. 

 
Mengden partikler i Vatsfjorden var tidvis på et nivå som teoretisk sett kunne påvirke fiskens vekst 
(Johnsen & Dale 2009). Generelt ble det påvist store mengder partikler i vannet i Vatsfjorden 2010, 
som sannsynligvis kommer som avrenning fra anleggsområdet og elven forbi fiskeanlegget. 
Konsentrasjonene var store innover i vatsfjorden innenfor Raunesbukten, og dominerende 
strømretning er fra elveosen og mot disse målestasjonene. Dersom Raunes Fiskefarm AS også hadde 
hatt fisk i påvekstanlegget i sjø, utenfor utløpet av den forurensete elven, vil det ikke vært gunstig for 
fisken. 
 

• Med middels negativ virkning for store verdier i landanlegg 

• Vil forurensing av overflatevannet få stor negativ konsekvens ( - - - ) 
 

• Med stor negativ virkning for store verdier i merdanlegg i Raunesbukten 

• Vil forurensing av overflatevannet kunne få stor negativ konsekvens ( - - - ) 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1340 20 

SAMLET VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 
 
Erfaringer har vist at Raunes Fiskefarm AS ikke kunne produsere fisk samtidig som det pågikk 
anleggsarbeider på nabotomten ved mottaksanlegget ved Nedre Vats.. Tidvis mangelfull informasjon 
omkring tiltak på nabotomten, sammen med flere tilfeller av akutt dødelighet ved anlegget, gjorde at 
man ikke turde ta inn ny rogn til anlegget så lenge disse arbeidene pågikk.  
 
Risikoen for akutte skader er mindre enn i anleggsfasen, men målinger og vurderinger tilsier at det 
ikke er sannsynlig at anlegget kan opprettholde normal drift eller produsere fisk under driftsfasen ved 
mottaksanlegget. Dette skyldes både fare for vibrasjoner fra aktivitet på land og ikke minst vibrasjoner 
og støy fra sjø, samt at forurensing av vannet vil medføre risiko for både skader og ikke minst 
omdømmeproblem i markedene for salg av fisk. Dette gjelder særlig for radioaktivitet og miljøgifter. 
 
Den tidligere foretatte og denne nye konsekvensutredningen synes, begge samstemt i disse forhold. 
Risikovurderingen fra Sintef synes å fokusere på enkeltforhold, mens fortsatt sameksistens må bygge  
på en samlet vurdering også av samvirket mellom de ulike enkeltfaktorer. Nevnte uhell med 
inntaksledningen skyldes for eksempel konflikterende båt-ferdsel, samtidig som virkningen ble ekstra 
stor siden overflatevannet samridig var forurenset med tilrenning fra anleggsområdet på land.  
 
Med så stor usikkerhet i rammevilkårene, synes det på dette grunnlag ikke mulig med en lykkelig 
sameksistens mellom de to aktivitetene på Raunes, og raunes Fiskefarm AS vil være den tapende part. 
 

Tabell 5. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for Raunes Fiskefarm AS sitt 
landanlegg på Raunes ved driftsfase for mottaksanlegget ved Nedre Vats på nabotomten.  

 

Karanlegg 
Verdi av anlegg 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                    Stor pos. Konsekvens 

Rystelse på land -------------------------- 
                                � 

-------------------------------------------------------- 
                     � Middels negativ (- -) 

Rystelse i sjø -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
        � Stor negativ (- - -) 

Tilrenning -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
                   � Middels negativ (- -) 

Ferdselskonflikt  -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
       � Stor negativ (- - -) 

Strømfart i sjø -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
                                  � Liten negativ ( - ) 

Miljøgifter -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
                  � Middels negativ (- -) 

 
Tabell 6. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for Raunes Fiskefarm AS sitt sjø-

anlegg i Raunesbukten ved driftsfase for mottaksanlegget ved Nedre Vats på nabotomten.  
 

Sjøanlegg 
Verdi av anlegg 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                    Stor pos. Konsekvens 

Rystelse på land -------------------------- 
                                � 

-------------------------------------------------------- 
                             � Liten negativ (-) 

Rystelse i sjø -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
     � Stor negativ (- - -) 

Tilrenning -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
     � Stor negativ (- - -) 

Ferdselskonflikt  -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
          � Stor negativ (- - -) 

Strømfart i sjø -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
         � Stor negativ (- -) 

Miljøgifter -------------------------- 
                               � 

-------------------------------------------------------- 
                  � Middels negativ (- -) 
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