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FORORD  
 
 
Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg.nr. NT/NR 0044) søker om utvidelse av konsesjonen 
fra 5,0 til 10,0 millioner sjødyktig settefisk i gjennomstrømmingsanlegget på Salsbruket i Nærøy 
kommune. 
 
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en utvidelsessøknad. 
Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for å vurdere utslippsløyve etter Forurensningsloven og for 
den samlete konsesjonsramme etter Akvakulturloven. Det er i dokumentasjonen inkludert en 
konsekvensutredning av de omsøkte forhold. Det er foretatt en enkel synfaring i området 17. 
november 2009, mens det meste er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Marine 
Harvest Norway AS avd. Salsbruket. 
  
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved Elling Mikalsen Bøkestad og Ørjan 
Tveiten for oppdraget. 
 

 Bergen, 2. desember 2010 
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SAMMENDRAG  
 

Tveranger, B. & B.A. Hellen 2010. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. 
Salsbruket (reg.nr. NT/NR 0044), med konsekvensutredning. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1387, 35 sider, ISBN 978-82-7658-814-9 
 
Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg.nr. NT/NR 0044) søker om utvidelse av konsesjonen 
fra 5,0 til 10,0 millioner sjødyktig settefisk for anlegget på lokalitet Salsbruket (lok. nr. 13180) i 
Nærøy kommune. Denne rapporten oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for denne 
konsesjonsbehandlingen.  
 
Produksjonen vil bestå av 2,5 millioner 150 grams tidlig høstsmolt, 2,5 millioner 150 grams sein 
høstsmolt, 2,5 millioner 150 grams tidlig ettårssmolt og 2,5 millioner 150 grams ettårs vårsmolt, 
tilsammen 1500 tonn levert fisk. Det er regnet et svinn på omtrent 28 % underveis i produksjonen, 
som utgjør omtrent 65 tonn. Med en antatt fôrfaktor på 1,2 over hele produksjonen, vil det medgå 
1880 tonn fôr årlig. Dette tilsvarer omtrent en tredobling av utslippene i forhold til dagens produksjon.  
 
Anlegget henter vann fra en felles inntaksdam for smoltanlegget og Salsbruket kraftverk nederst i 
Oppløyelva, som har et nedbørfelt på 194,7 km2. Samlet gjennomsnittlig avrenning fra vassdraget er 
på 387,4 mill m3. Vassdraget inneholder en rekke små og store innsjøer, der to av innsjøene er regulert 
for kraftproduksjon, med et samlet magasin på ca 150 mill m³. Det foreligger ingen konsesjon etter 
vannressursloven for uttaket av vann til settefiskproduksjon. Da NVE behandlet søknaden om 
utvidelse til 5 mill stk settefisk (en økning i maksimalt uttak fra 1,16 m³/s til 2,12 m³/s), ble det vurdert 
slik at tiltaket ikke berørte allmenne interesser i slik grad at konsesjon var nødvendig. 
 
Anleggets økte vannbehov vil bli dekket inn ved kjøp av mer vann fra Firma Albert Collett (FAC). 
Anleggets økte uttak av vann er sikret gjennom en avtale med FAC der anlegget kjøper ut inntil 65 
mill m³/år (2,12 m³/s) der nedre grense for leveringsplikt økes til 0,85 m³/s. Dette er vann som ellers 
ville ha gått til kraftproduksjon, og det er således ikke noen endring i det totale vannuttaket fra 
vassdraget. Anlegget søker om en godkjenning av dette vannuttaket. Uttaket til anlegget utgjør 16,8 % 
av den årlige avrenningen dersom det benyttes fullt ut. Vassdraget har ikke oppgang av laksefisk.  
 
Avløpsvannet fra anlegget slippes urenset ut i sjø i Elgåbukta på 10 meters dyp. En større 
resipientundersøkelse utført sommeren 2010 konkluderte med følgende: ”Resultatene viser at Elgåbukta 

ikke synes mer påvirket av oppdrettsaktiviteten selv med 80 % økning i fôrbruken og produksjonen ved anlegget 

siden 2005. Tilstanden i bassenget er i dag dessuten generelt bedre enn før utslippene ble etablert i 1999. 

Anlegget planlegger en tredobling av produksjonen, og utslippene vil øke tilsvarende. Dette vil medføre en 

betydelig økning av miljøpåvirkning lokalt i Elgåbukta, men det er ikke grunn til å tro at dette vil medføre en 

uakseptabel belastning på den økologiske tilstanden i vannforekomsten for øvrig. Når overflatevannet kommer ut 

i Oppløyfjorden blandes det med tilstøtende vanmnmasser og transporteres bort via tidevannet. For å begrense 

den lokale belastningen, vil utslippet ved en så stor utvidelse bli av en slik størrelse at det vil være naturlig at 

utslippet grovrenses mekanisk (trommelfilter) for å fjerne mest mulig av de største partiklene.”  

 
Den omsøkte utvidelsen medfører ikke inngrep utover en økning i karvolumet ved at det settes opp 
noen nye kar og et klekkeri internt på anleggsområdet. I tillegg skal det legges en ny 1,6 km lang 
inntaksledning for sjøvann fra anlegget og ut i Oppløyfjorden på 70 m dyp. Generelt sett vil en 
utvidelse føre til økt behov for vann til anlegget, men reservemagasinene er store. Alle de store 
produksjonskarene i gjennomstrømmingsdelen av anlegget vil bli utstyrt med oksygenering og 
karluftere, som beredskap for tørre perioder og driftsstans. Utvidelsen vil derfor ikke medføre særlig 
negative virkninger for vassdraget eller de omkringliggende andre brukerinteressene knyttet til 
biologisk mangfold, friluftsliv, vannforsyning, resipientforhold eller kulturminner. 
 
En utvidelse ved anlegget vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger ved trygging av eksisterende 
arbeidsplasser, men særlig ved å sikre smolt til Marine Harvest Norway AS sine anlegg i regionen. 
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MARINE HARVEST NORWAY AS AVD. SALSBRUKET 
 
Settefiskanlegget på Salsbruket (reg. nr. NT/NR 0044, lokalitetsnummer 13180 Salsbruket) har hatt 
konsesjon siden 15. februar 1999. Anlegget ble bygget delvis på ”nytt land”, dvs oppå en utfylling i 
sjø ut mot Elgåbukta (figur 1). Konsesjonen var på 2,5 millioner sjødyktig settefisk tilhørende Fjord 
Seafood AS. Konsesjonen ble 21. desember 2005 midlertidig utvidet til 5 millioner sjødyktig settefisk 
frem til 31. desember 2010. Anlegget tilhører i dag Marine Harvest Norway AS, og en søker nå om 
utvidelse til 10 millioner sjødyktig settefisk. 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 1. Tomten til anlegget er planert 

ut. Helt i bakgrunnen sees den nye 

dammen ved utløpet av Oppløyelva og 

inntaksledningene ned til anlegget. 

Kraftstasjonen (rød bygning) sees også 

bak i bildet. Foto: Marine Harvest 

Norway AS. 
 

 

Anlegget 
 
Anlegget ligger på Salsbruket ut mot Elgåbukta i Nærøy kommune, langs elveosen nedenfor utløpet av 
Oppløyelva som er utløpselven til Oppløyvassdraget. Anlegget tar i dag inn 10 – 15 grams yngel til 
anlegget, og har bygget opp en betydelig karkapasitet for den omsøkte utvidelsen (figur 2).  
 
 

 

Figur 2. 
Plassering av 

settefiskanlegget 

til Marine 

Harvest Norway 

AS på 

Salsbruket. 
Anlegget sees 

bakerst, og i 

forgrunnen sees 
Salsbruket kai 

og lagerbygning 

hvor Salsbruket 
Tresliperi skipet 

ut tremassen 

som tidligere 

ble produsert 

her. Foto: 

Marine Harvest 

Norway AS  
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Anlegget har tre stk inntak for vann fra inntaksdam i Oppløyelva, og avløpsvannet slippes urenset ut 
på 10 m dyp via fire ledninger i Elgåbukta (figur 3). Inntaks- og utslippsarrangementet skal ikke 
endres i forbindelse med utvidelsessøknaden. Karkapasiteten er allerede utbygget, og 
produksjonsøkningen vil skje ved en kombinasjon av en mer effektiv produksjon og bedre utnyttelse 
av karkapasiteten internt på anleggsområdet. Vannbruken økes også, og det er inngått avtale med 
Firma Albert Collett om et årlig uttak på inntil 65 millioner m³.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Oversikt over 

Marine Harvest 

Norway AS sitt anlegg 

på Salsbruket (dagens 

bygninger og røde og 
blå kar), liggende ut 

mot Elgåbukta med de 

tre inntakene i fra 
inntaksdam ved 

utløpet av 

Oppløyelva, samt tre 
avløpsledninger i sjø.  

 
 

  

 

Figur 4.  Smoltproduksjonen foregår både innendørs (til venstre) og utendørs (til høyre)  
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Anlegget er i dag et rent påvekstanlegg for settefiskproduksjon, og det er foreløpig bygget tak over 12 
av de største produksjonskarene, men flere står for tur. Karkapasiteten ute er i dag samlet på rundt 
10.640 m3 fordelt på følgende kar (figur 4 og 5): 
 
• 12 stk 8 m kar med vannhøyde 3 m og volum på 150 m3 = 1800 m³. 
• 26 stk 12 m kar med vannhøyde 3 m og volum på 340 m³ = 8840 m³. 
 
I forbindelse med utvidelsen ønsker anlegget selv å klekke den fisken som skal produseres i anlegget. 
Det planlegges således etablert en ny avdeling inne på anleggsområdet som består av seks nye 20 m 
kar samt et klekkeri med klekkeskap, jf figur 5. De nye 20 m karene skal sikre nok 
produksjonskapasitet for påvekst i forbindelse med at 8 m karene vil bli benyttet til startfôring av 
nyklekket yngel etter swim up. 
 

 
 
Figur 5. Oversikt over dagens anlegg og bygninger der produksjonen foregår i 26 stk 12 m kar (blå 

sirkler) og 12 stk 8 m kar (røde sirkler) samt planlagte nye 20 m kar (grønne sirkler) og klekkeri. 12 

stk av 12 m karene i de to karrekkene parallelt med sjøen er bygget under tak (jf. figur 2). 
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De nye 20 m karene med vannhøyde 3 m vil gi et tilleggsvolum på 6x940m³ = 5640 m³. Samlet volum 
for påvekst vil da bli 14.500 m³ med fratrekk for halvparten av produksjonsvolumet i 8m karene. 
 
I forbindelse med oppskaleringen av produksjonen skal det bygges en ringledning rundt hele anlegget 
for individuell karoksygenering. I tillegg skal hvert kar utstyres med CO2 lufting. Det planlegges også 
å varme opp vann og resirkulere vann i deler av anlegget for å oppnå full produksjonskapasitet på 
anlegget. Økningen i produksjonen vil utenom de nye 20 m karene skje i det karvolumet som allerede 
er etablert innenfor anleggsområdet. Med en maksimalbelastning på 635 tonn i anlegget i desember, 
vil tettheten i karene ikke overstige 44 kg/m³. 
 
I resirkuleringsdelen av anlegget vil ferskvannforsyningen bestå av 90 % resirkulert ferskvann og 10 
% nytt vann. Ferskvannet blir partikkelrenset gjennom et mekanisk filter, ammonium blir avgiftet i et 
biofilter, vannet blir UV-behandlet for å fjerne bakterier og virus, luftet for å fjerne karbondioksyd og 
til slutt tilsatt oksygen før det returneres til tankene.  
 

Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget har vanninntaket i inntaksdammen ved utløpet av Oppløyelva (rundt 11 moh), som er en 
oppdemmet inntaksdam med en terskel ved utløpet for å holde normal vannstand når kraftstasjonen 
står (jf. figur 6 og 14).  
 

  
 

  
 

Figur 6. Anlegget har vanninntak i overflatelaget i inntaksdammen i Oppløyelva (øverst til venstre). 

Vannet ledes inn til et betongkammer/pumpestasjon der silikat tilsettes råvannet i påkoblingspunktet 

for hver ledning til betongkammeret (øverst til høyre). De tre inntaksledningene ligger nedover langs 
Oppløyelva parallelt med inntaket til kraftverket (nederst til venstre). Vannet bufres med sjøvann for å 

bedre ioneverdien og tilsettes oksygen (nederst til høyre) før vannet fordeles rundt til karene. 

 
Anlegget tar inn overflatevann rett innenfor dammen til en inntakskum i selve dammen hvor vannet 
føres nedover til anlegget via tre vanninntak (630 mm PEH ledninger). Anlegget har en teoretisk 
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leveringskapasitet på til sammen 120 m³/min, men erfaringsmessig ligger den reelle mengden rundt 
100 m³/min. Det vil bli påmontert pumper og oppgraderte vannmålere på inntakene for å sikre rett 
vannbruk samt at kapasiteten på vannforsyningen er tilstekkelig ved full produksjon i anlegget. I det 
vannet går inn på inntaksledningene tilsettes det silikat. De grunne inntakene gjør at vannets 
temperatur kan variere mellom 0,5 °C om vinteren og over 20 °C om sommeren. Inntaksledningene 
ligger langs elveleiet ned til sjøen hvor de videre bort til anlegget ligger nedgravd i grunnen. Nede på 
anlegget tilsettes råvannet UV-desinfisert sjøvann for å bedre ionestyrken.   
 
Da Fjord Seafood AS søkte om utvidelse til 5,0 millioner smolt, hadde NVE søknaden inne til 
vurdering av konsesjonsplikt. Det ble da søkt om en økning i maksimalt uttak fra 1,16 m³/s til 2,12 
m³/s. NVE konkluderte med at dette ikke medførte større ulempe for allmenne interesser, og at 
anlegget ikke trengte konsesjon etter vannressursloven (vedtak datert 4. mars 2003). I forbindelse med 
denne søknaden planlegges det ikke noe nytt opplegg for inntak av ferskvann, og det maksimale 
vannuttaket vil heller ikke øke. 
 
Anlegget har oksygeneringsanlegg med tilførsler til driftsvannet (grunnoksygenering) og ved 
diffusorer til de enkelte karene. På det utvidete anlegget vil fiskens oksygenbehov i 
gjennomstrømmingsdelen av anlegget dekkes inn gjennom en kombinasjon av oksygentilsetting på 
inntaksvannet i hele produksjonssyklussen fram til smoltutsett samt individuell karoksygenering. I 
resirkuleringdelen av anlegget vil naturlig nok nesten alt oksygenet bli tilsatt eksternt.  Det planlegges 
en ny ringledning rundt hele anlegget for et bedret system for individuell karoksygenering. Her 
benyttes et system med datastyrte magnetventiler som gir automatisk tilførsel av oksygen. 
Magnetventilene åpner seg ved en nedre grense på 8 mg O2/l vann, og stenges ved en oksygenmetning 
på 10 mg O2/l vann.  
 
I tillegg vil det på alle de nye store 12 m karene bli etablert system for intern sirkulasjon av vannet og 
utlufting av CO2. Dette systemet gir en vesentlig vannsparingseffekt samtidig som det gir fisken et 
stabilt og godt miljø ved lavt vannbruk. Dette systemet utgjør et nyttig beredskapstiltak for 
vannsparing i de periodene en har lav avrenning og tilførsler av vann til anlegget. 12 m karene ute er 
også bygget med mulighet for resirkulering der tekniske løsninger vil bli tilpasset for hvert kar etter 
hvert som produksjonen i anlegget oppskaleres til den omsøkte produksjonen. Anlegget vil bli delt opp 
i soner og avdelinger slik at hver gruppe fisk sluses gjennom som egne grupper innenfor hver sin 
produksjonsmessige enhet/avdeling (startfôring, påvekst 1, påvekst 2 og påvekst 3). Startfôrings- og 
påvekst 3 avdelingen vil utgjøre gjennomstrømmingsdelen av anlegget, mens påvekst 1- og påvekst 2 
avdelingen vil utgjøre resirkuleringsdelen av anlegget med oppvarming av vannet i den kalde årstiden. 
 

 
 

Figur 7.  Anlegget planlegger å legge ut en vel 1,6 km lang inntaksledning for sjøvann på 70 m dyp i 

Oppløyfjorden. 
 
Anlegget planlegges primært driftet ved bruk av ferskvann. Anlegget ønsker imidlertid også å kunne 
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ha mulighet for å benytte seg av sjøvann. Dette for å kunne ha mulighet til sjøvannstilvenning for den 
delen av smolten som er over 100 gram. Dette vil også kunne fungere som et ekstra beredskapstiltak i 
situasjoner hvor den ordinære vanntilgangen kunne tenkes å bli begrenset utover det som ligger i 
vannavtalen med Firma Albert Collett. En søker således om å kunne få etablere et sjøvannsinntak i 
form av en vel 1,6 km lang 800 mm PEH ledning fra anlegget og ut i Oppløyfjorden på 70 m dyp, jf. 
figur 7. 
 
Fiskens velferdsmessige krav til et godt internmiljø i karene er mellom annet avhengig av karene sin 
hydrauliske kapasitet, som er et uttrykk for karenes selvrensingsevne, dvs at avfall som samles på 
bunnen også skylles til avløp. Hydraulisk kapasitet i karene er i utgangspunktet en funksjon av 
mengde fisk i karene, karenes volum samt mengde nytt vann i karene. Samtidig vil en i f. eks karene 
med resirkulering der mengde nytt vann utgjør 10 %, måtte sørge for tekniske innretninger som skaper 
en tilsvarende god internsirkulasjon i karene som i et gjennomstrømmingsanlegg. Ved etablering av 
systemer for intern sirkulasjon av vannet og utlufting av CO2 i karene vil det vannet som tas ut fra 
karene for utlufting av CO2 bli tilbakeført til karene etter lufting. Med rett vinkel på tilførselsrørene 
for nytt vann og det luftede vannet, vil en få en betydelig sirkulerende hastighet på vannet i karet, slik 
at det ikke samles opp skitt og avfall i bunnen av karene. Vannvolumet som går gjennom karlufterne 
er betydelig større enn tilførselen av nytt vann, og den hydrauliske kapasiteten til karene vil reelt sett 
være mange ganger høyere.  
 

Privatrettslige forhold knyttet til vannuttaket 

 
Firmaet Albert Collett eier fallrettene i Oppløvassdraget. Kjøpet av Oplø gård i 1870 av Albert Severin 
Peter Collet sikret vannkraft fra Opløelva og en god havn innerst i Opløfjorden. Et stort moderne 
sagbruk ble bygget i 1871, som var i drift fram til 1898 da skogene i området var uthugget. I 1905 ble 
det igjen aktivitet på Salsbruket. Det var nå blitt stor etterspørsel etter trefiber til papirproduksjon, og 
Salsbruket hadde alle forutsetninger med vannkraft, skog og havn. Salsbruket Tresliperi startet 
prøvesliping i 1905, og i 1907 var det full drift ved tresliperiet (jf. figur 8). Salsbruket Tresliperi brant 
ned til grunnen i 1985 og ble aldri gjenoppbygd. Det ble i stedet bygget opp en ny kraftstasjon. 
 

  
 
Figur 8.  Salsbruket tresliperi (til venstre) var i drift fra 1905. Bygget brant i 1985, og i stedet ble det 

bygget en kraftstasjon på samme sted. Dette har vært i drift siden 1988 (til høyre). 
 
Firma Albert Collett (FAC) produserer vannkraft fra 4 kraftstasjoner i Opløvassdraget med en årlig 
produksjon på 65 GWh. De 4 kraftstasjonene er Liavatn, Liafoss, Ulefoss og Salsbruket.  
 
Det ble i 1999 inngått avtale om leie av driftsvann mellom settefiskanlegget og FAC. Denne avtalen 
gjaldt kjøp av 32 mill m³/år med nedre grense for leveringsplikt på 0,6 m³/s. En ny avtale ble inngått i 
2007 som gir anlegget rett til å øke forbruket til inntil 65 mill m³/år der nedre grense for leveringsplikt 
økes til 0,85 m³/s. Dersom uttaket av driftsvann overstiger 65 mill m³/år (2,12 m³/s), skal det inngås ny 
avtale om dette. Uttaket utgjør 16,8 % av den årlige avrenningen dersom det benyttes fullt ut. 
Kapasiteten på vanninntaket til kraftverket nedenfor inntaksdammen er på 13 m³/s.  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1387 10 

Planlagt produksjon 

 
Anlegget legger opp til å produsere følgende fire grupper med smolt:  
• 2,5 mill stk høstsmolt, snittvekt 150 gram for levering i uke 40 (rundt 1. oktober) 
• 2,5 mill stk sein høstsmolt, snittvekt 150 gram for levering i uke 51 (rundt 15. desember)    
• 2,5 mill stk tidlig ettårssmolt, snittvekt 150 gram for levering i uke 9 (rundt 1. mars)  
• 2,5 mill stk ettårssmolt, snittvekt 150 gram for levering i uke 21 (rundt 25. mai)  

 
Produksjonssyklussen i anlegget er planlagt som følger: 3,2 millioner yngel klekkes og startfôres i 
januar (uke 3) vel ni uker etter innlegging av 3,5 mill stk øyerogn tidlig i november. Denne gruppen 
fôres fram til 2,5 millioner 150 grams høstsmolt for salg i uke 40 (rundt 1. oktober). 3,2 millioner 
yngel klekkes og startfôres tidlig i april (uke 14) vel ni uker etter innlegging av 3,5 mill stk øyerogn 
helt i slutten av januar. Denne gruppen fôres fram til 2,5 millioner 150 grams sien høstsmolt for salg i 
uke 51 (rundt 15. desember). 3,2 millioner yngel klekkes og startfôres i juni (uke 24) vel ni uker etter 
innlegging av 3,5 mill stk øyerogn i april. Denne gruppen fôres fram til 2,5 millioner 150 grams tidlig 
ettårssmolt for salg i uke 9 (rundt 1. mars). 3,2 millioner yngel klekkes og startfôres i september (uke 
36) vel ni uker etter innlegging av 3,5 mill stk øyerogn i slutten av juni. Denne gruppen fôres fram til 
2,5 millioner 150 grams ettårssmolt for salg i uke 21 (rundt 25. mai). 
 
For å få full utnyttelse av anlegget skal produksjonen skal være mest mulig strømlinjeformet i den 
forstand at det brukes totalt 47 – 48 uker på å få fram hver gruppe fra rogninnlegg til smolten er ute av 
anlegget. Hver gruppe oppholder seg i omtrent likt antall uker i hver avdeling på anlegget for på den 
måten å oppnå et effektivt skille mellom hvert innlegg i hver avdeling, samt at all fisken alltid er ute 
av en avdeling før neste gruppe kommer inn. På denne måten oppnås det et generasjonsskille mellom 
de ulike gruppene av fisk, samt at hver gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet (jf. 
figur 9). 
 
Anlegget skal driftes slik at hver gruppe med fisk totalt sett skal gjennom fem ulike avdelinger i 
anlegget før levering. Øyerognen legges inn i klekkeriet, som etter 10 uker klekkes og flyttes over i 
startfôringshallen på gjennomstrømming som 0,2 grams yngel. Når yngelen er ferdig startfôret blir den 
flyttet over i påvekst 1 resirkuleringsavdelingen (dvs produksjonskar som driftes med resirkulering) 
som 3,5 grams yngel. Når yngelen er rundt 36 gram flyttes den over i påvekst 2 
resirkuleringsavdelingen (dvs produksjonskar som også driftes med resirkulering). Når fisken er vel 60 
gram settes den på 5 uker med 12/12 t lysstyring. Når fisken er rundt 105 gram flyttes den over til 
påvekst 3 uteavdelingen (gjennomstrømming ferskvann), vaksineres og settes på 24 t lys. Etter fem 
uker smoltifiserer fisken og leveres fra anlegget tre uker senere som 150 grams settefisk.  
 
Produksjonssyklusen for de ulike innleggene er som følger: Det legges inn øyerogn i klekkeriet med 
det første innlegget i uke 46. Den nyklekte yngelen flyttes over i startfôringshallen tidlig i uke 3, 
samtidig som klekkeriet rengjøres og desinfiseres for et nytt rogninnlegg senere i uke 3. Etter 
startfôringen flyttes yngelen over i påvekst 1 avdelingen tidlig i uke 13. I uke 14 flyttes den nyklekte 
yngelen fra innlegg nr 2 til startfôringshallen, og det legges inn en gruppe nr 3 av øyerogn i klekkeriet 
samme uke (jf. figur 9). 
 
I uke 24 flyttes den første gruppen med fisk ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 avdelingen. I 
samme uke flyttes den startfôrete yngelen fra innlegg nr 2 til påvekst 1 avdelingen, og den nyklekte 
yngelen fra gruppe nr 3 fra klekkeriet til startfôringshallen. I uke 26 legges det inn øyerogn fra gruppe 
nr 4. 
 
I uke 33 flyttes den første gruppen med fisk ut av påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen. I 
uke 35 flyttes den startfôrete yngelen fra innlegg nr 2 fra påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
avdelingen, og den startfôrete yngelen fra innlegg nr 3 flyttes i uke 34 til påvekst 1 avdelingen. Den 
nyklekte yngelen fra gruppe nr 4 flyttes tidlig i uke 36 fra klekkeriet til startfôringshallen.  
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Sjøklar settefisk fra det første innlegget leveres fra 
uteanlegget i uke 40. I uke 44 flyttes gruppe nr 2 ut av 
påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen. I 
starten av uke 45 flyttes fisken fra innlegg nr 3 til 
påvekst 2 avdelingen, mens den startfôrete yngelen fra 
innlegg nr 4 tidlig i uke 46 flyttes fra startfôringshallen 
til påvekst 1 avdelingen.  I uke 46 legges det inn et nytt 
parti øyerogn i klekkeriet.  

 
Sjøklar settefisk fra det andre innlegget leveres fra 
anlegget i uke 51. I uke 2 flyttes gruppe nr 3 ut av 
påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen, mens 
gruppe nr 4 flyttes fra påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
av delingen i uke 5. Samtidig flyttes den nyklekte 
yngelen fra den nye årsklassen til startfôringshallen 
tidlig i uke 3, samtidig med et nytt innlegg av øyerogn i 
klekkeriet senere i uke 3.  

 
Sjøklar settefisk fra det tredje innlegget leveres fra 
anlegget i uke 9, mens det fjerde innlegget går fra 
påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen i uke 
14. I uke 13 flyttes den startfõrete yngelen fra den nye 
årsklassen til påvekst 1 avdelingen, den nyklekte 
yngelen fra neste innlegg flyttes i uke 14 til 
startfôringshallen, samtidig med et nytt innlegg av 
øyerogn i klekkeriet i uke 14.  

 
Sjøklar settefisk fra det fjerde innlegget leveres fra 
anlegget i uke 21, samtidig som de nye innleggene 3 
uker senere flyttes over til sine respektive avdelinger 
ihht figur 9, med et nytt innlegg av øyerogn i klekkeriet 
i uke 26. 

 
Det skal benyttes gjennomstrømming av ferskvann som 
holder 8 ºC i klekkeriet og 14 ºC i startforingshallen. 
Det skal benyttes resirkulering av ferskvann i påvekst 1 
avdelingen og påvekst 2 avdelingen som holder 14 ºC. 
Det skal benyttes ferskvann i påvekst 3 uteavdelingen 
som holder en vekslende temperatur mellom 7 ºC  og 14 
ºC. 

 
All fisk får 12/12 t lysstyring i påvekst 2 avdelingen i 
fem uker før overføring til påvekst 3 uteavdelingen. Ved 
overføring til påvekst 3 uteavdelingen blir all fisken 
vaksinert og satt på 24 t lys.  

 
 
 
 
 

 
 

Figur 9. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert 
på fire like innlegg av 3,5 mill stk øyerogn i klekkeriet. 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1387 12 

Anlegget legger opp til følgende driftssyklus (jf. tabell 1 og figur 10): 
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 1500 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på 
omtrent 1565 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 28 % svinn/utsortering fra 
startfôring og gjennom produksjonssyklussen fram til fisken er levert fra anlegget. Dette tapet utgjør 
en samlet fiskemengde på vel 65 tonn for hele anlegget (fra tabell 1). Med en fôrfaktor på 1.2, vil det 
medgå 1880 tonn fôr årlig.  
 

Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på 635 tonn fisk i desember. 
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Figur 10. Planlagt produksjon på 10 millioner smolt 

fordelt på fire grupper fisk ved Marine Harvest 

Norway AS avd. Salsbruket: Antall fisk (over), 
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Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus etter utvidelsen av anlegget på Salsbruket med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året 
av alle typer fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Marine Harvest Norway AS. 
 

Måned Uke Høstfisk, gruppe 1 Høstfisk, gruppe 2 Tidlig ettåring Ettåring

nr antall snittvekt biomasse antall snittvekt biomasse antall snittvekt biomasse antall snittvekt biomasse antall snittvekt biomasse
1000 gram tonn 1000 gram tonn 1000 gram tonn 1000 gram tonn 1000 gram tonn

1 2559 98,5 252,06 2921 21,2 61,93 5480 57 314,0

2 2520 103,7 261,32 2906 25,2 73,23 5426 62 334,6

JAN 3 2517 109,6 275,86 2892 29,9 86,47 5409 67 362,3

4 3200 0,2 0,64 2515 115,9 291,49 2877 35,6 102,42 8592 46 394,5

5 3184 0,4 1,27 2512 122,5 307,72 2580 40,9 105,52 8276 50 414,5

6 3168 0,6 1,90 2510 129,6 325,30 2577 47,0 121,12 8255 54 448,3

FEB 7 3152 0,8 2,52 2507 137,0 343,46 2575 54,0 139,05 8234 59 485,0

8 3136 1,1 3,45 2505 144,9 362,97 2572 60,7 156,12 8213 64 522,5

9 3121 1,5 4,68 2500 150,0 375,00 2570 68,3 175,53 8191 68 555,2

10 3105 2,0 6,21 2567 75,8 194,58 5672 35 200,8

MAR 11 3090 2,6 8,03 2565 84,2 215,97 5655 40 224,0

12 3074 3,4 10,45 2562 93,4 239,29 5636 44 249,7

13 3025 4,5 13,61 2559 98,5 252,06 5584 48 265,7

14 3010 5,7 17,16 3200 0,2 0,64 2520 103,7 261,32 8730 32 279,1

APR 15 2995 7,3 21,86 3190 0,3 0,96 2517 109,6 275,86 8702 34 298,7

16 2980 9,3 27,71 3184 0,4 1,27 2515 115,9 291,49 8679 37 320,5

17 2965 11,8 34,99 3168 0,6 1,90 2512 122,5 307,72 8645 40 344,6

18 2950 15,0 44,25 3152 0,8 2,52 2510 129,6 325,30 8612 43 372,1

19 2935 17,8 52,24 3136 1,1 3,45 2507 137,0 343,46 8578 47 399,2

MAI 20 2921 21,2 61,93 3121 1,5 4,68 2505 144,9 362,97 8547 50 429,6

21 2906 25,2 73,23 3105 2,0 6,21 2500 150,0 375,00 8511 53 454,4

22 2892 29,9 86,47 3090 2,6 8,03 5982 16 94,5

23 2877 35,6 102,42 3074 3,4 10,45 5951 19 112,9

JUN 24 2580 40,9 105,52 3025 4,5 13,61 3200 0,2 0,64 8805 14 119,8

25 2577 47,0 121,12 3010 5,7 17,16 3190 0,3 0,96 8777 16 139,2

26 2575 54,0 139,05 2995 7,3 21,86 3184 0,4 1,27 8754 19 162,2

27 2572 60,7 156,12 2980 9,3 27,71 3168 0,6 1,90 8720 21 185,7

JUL 28 2570 68,3 175,53 2965 11,8 34,99 3152 0,8 2,52 8687 25 213,0

29 2567 75,8 194,58 2950 15,0 44,25 3136 1,1 3,45 8653 28 242,3

30 2565 84,2 215,97 2935 17,8 52,24 3121 1,5 4,68 8621 32 272,9

31 2562 93,4 239,29 2921 21,2 61,93 3105 2,0 6,21 8588 36 307,4

32 2559 98,5 252,06 2906 25,2 73,23 3090 2,6 8,03 8555 39 333,3

AUG 33 2520 103,7 261,32 2892 29,9 86,47 3074 3,4 10,45 8486 42 358,2

34 2517 109,6 275,86 2877 35,6 102,42 3025 4,5 13,61 8419 47 391,9

35 2515 115,9 291,49 2580 40,9 105,52 3010 5,7 17,16 8105 51 414,2

36 2512 122,5 307,72 2577 47,0 121,12 2995 7,3 21,86 3200 0,2 0,64 11284 40 451,3

SEP 37 2510 129,6 325,30 2575 54,0 139,05 2980 9,3 27,71 3190 0,3 0,96 11255 44 493,0

38 2507 137,0 343,46 2572 60,7 156,12 2965 11,8 34,99 3184 0,4 1,27 11228 48 535,8

39 2505 144,9 362,97 2570 68,3 175,53 2950 15,0 44,25 3168 0,6 1,90 11193 52 584,7

40 2500 150,0 375,00 2567 75,8 194,58 2935 17,8 52,24 3152 0,8 2,52 11154 56 624,3

OKT 41 2565 84,2 215,97 2921 21,2 61,93 3136 1,1 3,45 8622 33 281,3

42 2562 93,4 239,29 2906 25,2 73,23 3121 1,5 4,68 8589 37 317,2

43 2559 98,5 252,06 2892 29,9 86,47 3105 2,0 6,21 8556 40 344,7

44 2520 103,7 261,32 2877 35,6 102,42 3090 2,6 8,03 8487 44 371,8

NOV 45 2517 109,6 275,86 2580 40,9 105,52 3074 3,4 10,45 8171 48 391,8

46 2515 115,9 291,49 2577 47,0 121,12 3025 4,5 13,61 8117 53 426,2

47 2512 122,5 307,72 2575 54,0 139,05 3010 5,7 17,16 8097 57 463,9

48 2510 129,6 325,30 2572 60,7 156,12 2995 7,3 21,86 8077 62 503,3

49 2507 137,0 343,46 2570 68,3 175,53 2980 9,3 27,71 8057 68 546,7

DES 50 2505 144,9 362,97 2567 75,8 194,58 2965 11,8 34,99 8037 74 592,5

51 2500 150,0 375,00 2565 84,2 215,97 2950 15,0 44,25 8015 79 635,2

52 2562 93,4 239,29 2935 17,8 52,24 5497 53 291,5

samlet i hele anlegget
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Tabell 2. Produksjonstemperatur og oksygenbehov for de ulike fiskegruppene, samt samlet oksygenbehov i anlegget etter utvidelsen av anlegget på Salsbruket. 
 

Måned Uke Høstfisk, gruppe 1 Høstfisk, gruppe 2 Tidlig ettåring Ettåring samlet O2 behov i anlegget

nr o2 behov oksygen o2 behov oksygen o2 behov oksygen o2 behov oksygen

temp mg/kg g/min temp mg/kg g/min temp mg/kg g/min temp mg/kg g/min g/min kg/time
1 14 3,65 920                14 4,53 281                1 201             72,0

2 7 1,96 512                14 4,41 323                835                50,1

JAN 3 7 1,96 541                14 4,30 372                913                54,8

4 14 12,15 8                  7 1,96 571                14 4,20 430                1 009             60,6

5 14 11,50 15                7 1,96 603                14 4,14 437                1 055             63,3

6 14 10,20 19                7 1,96 638                14 4,09 495                1 152             69,1

FEB 7 14 10,20 26                7 1,96 673                14 4,04 562                1 261             75,6

8 14 10,20 35                7 1,96 711                14 4,01 626                1 373             82,4

9 14 9,50 44                7 1,96 735                14 3,98 699                1 478             88,7

10 14 9,20 57                14 3,95 769                826                49,5

MAR 11 14 8,67 70                14 3,93 849                918                55,1

12 14 7,68 80                14 3,90 933                1 014             60,8

13 14 6,99 95                14 3,65 920                1 015             60,9

14 14 6,28 108              14 12,15 8                  7 1,96 512                628                37,7

APR 15 14 5,96 130              14 12,15 12                7 1,96 541                683                41,0

16 14 5,52 153              14 11,50 15                8 2,16 630                797                47,8

17 14 5,10 178              14 10,20 19                8 2,16 665                862                51,7

18 14 4,84 214              14 10,20 26                10 2,75 895                1 134             68,1

19 14 4,66 243              14 10,20 35                12 3,17 1 089             1 367             82,0

MAI 20 14 4,53 281              14 9,50 44                14 3,65 1 325             1 650             99,0

21 14 4,41 323              14 9,20 57                14 3,65 1 369             1 749             104,9

22 14 4,30 372              14 8,67 70                441                26,5

23 14 4,20 430              14 7,68 80                510                30,6

JUN 24 14 4,14 437              14 6,99 95                14 12,15 8                   540                32,4

25 14 4,09 495              14 6,28 108              14 12,15 12                 615                36,9

26 14 4,04 562              14 5,96 130              14 11,50 15                 707                42,4

27 14 4,01 626              14 5,52 153              14 10,20 19                 798                47,9

JUL 28 14 3,98 699              14 5,10 178              14 10,20 26                 903                54,2

29 14 3,95 769              14 4,84 214              14 10,20 35                 1 018             61,1

30 14 3,93 849              14 4,66 243              14 9,50 44                 1 137             68,2

31 14 3,90 933              14 4,53 281              14 9,20 57                 1 271             76,3

32 14 3,65 920              14 4,41 323              14 8,67 70                 1 313             78,8

AUG 33 14 3,65 954              14 4,30 372              14 7,68 80                 1 406             84,4

34 14 3,65 1 007           14 4,20 430              14 6,99 95                 1 532             91,9

35 14 3,65 1 064           14 4,14 437              14 6,28 108                1 609             96,5

36 14 3,65 1 123           14 4,09 495              14 5,96 130                14 12,15 8                   1 757             105,4

SEP 37 14 3,65 1 187           14 4,04 562              14 5,52 153                14 12,15 12                 1 914             114,8

38 14 3,65 1 254           14 4,01 626              14 5,10 178                14 11,50 15                 2 073             124,4

39 14 3,65 1 325           14 3,98 699              14 4,84 214                14 10,20 19                 2 257             135,4

40 14 3,65 1 369           14 3,95 769              14 4,66 243                14 10,20 26                 2 407             144,4

OKT 41 14 3,93 849              14 4,53 281                14 10,20 35                 1 164             69,9

42 14 3,90 933              14 4,41 323                14 9,50 44                 1 301             78,0

43 14 3,65 920              14 4,30 372                14 9,20 57                 1 349             80,9

44 9 2,43 635              14 4,20 430                14 8,67 70                 1 135             68,1

NOV 45 9 2,43 670              14 4,14 437                14 7,68 80                 1 187             71,2

46 9 2,43 708              14 4,09 495                14 6,99 95                 1 299             77,9

47 9 2,43 748              14 4,04 562                14 6,28 108                1 417             85,0

48 7 1,96 638              14 4,01 626                14 5,96 130                1 394             83,6

49 7 1,96 673              14 3,98 699                14 5,52 153                1 525             91,5

DES 50 7 1,96 711              14 3,95 769                14 5,10 178                1 658             99,5

51 7 1,96 735              14 3,93 849                14 4,84 214                1 798             107,9

52 14 3,90 933                14 4,66 243                1 177             70,6

Oksygen
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Planlagt vannbruk  
 
I det følgende er det foretatt en teoretisk utregning av oksygen- og vannbehov for den planlagde 
produksjonen i gjennomstrømmingsdelen av anlegget. Oksygenforbruket til fisken er hentet fra 
Gjedrem (1993), og vannbehovet er beregnet med bakgrunn i de rettledende grenseverdiene for CO2 
og ammonium (NH4

+). Det er gjort mye forskning på hva som er akseptable nivåer av CO2 og 
ammonium (NH4

+) i produksjonsvann for settefisk, og ved produksjon av settefisk av laks og ørret 
anbefaler man vanligvis at nivået av CO2 og ammonium i vannet ikke skal overstige henholdsvis 15 og 
2 mg/l i karene (Fivelstad m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007). Dette er også nedfelt som 
veiledende verdier i merknadene til § 21 i akvakulturdriftsforskriften, og Mattilsynet legger disse 
størrelsene til grunn som veiledende, måleparametere for landbaserte settefiskanlegg med laksefisk. I 
utregningene er det lagt til grunn at et forbruk av 1 mgO2/l, frigjør 1 mgCO2/l og 0,1 mgNH4

+/l.  
 
Tabell 3. Omsøkt vannforbruk, krav til vannforbruk ved et godt internmiljø i karene, samt spesifikk 

vannforbruk for hver uke etter utvidelsen av produksjonen i anlegget på Salsbruket. 
 

Måned Uke Samlet 02- behov Omsøkt

nr i hele anlegget vannbruk 2 mgNH4
+/l omsøkt vannforbruk 2 mgNH4

+
/l

kg/time m³/min uten lufting med CO2-lufting* l/kg/min l/kg/min

1

2 30,7 78,4 34,1 17,1 25,6 0,30 0,10

JAN 3 32,4 82,8 36,0 18,0 27,0 0,30 0,10

4 34,7 87,9 38,6 19,3 29,0 0,30 0,10

5 37,1 93,2 41,2 20,6 30,9 0,30 0,10

6 39,4 98,9 43,8 21,9 32,8 0,30 0,10

FEB 7 41,9 104,8 46,6 23,3 34,9 0,30 0,10

8 44,8 111,3 49,8 24,9 37,3 0,30 0,10

9 46,8 115,8 52,0 26,0 39,0 0,30 0,10

10 3,4 4,3 3,8 1,9 2,9 0,70 0,46

MAR 11 4,2 5,6 4,6 2,3 3,5 0,70 0,43

12 4,8 7,3 5,4 2,7 4,0 0,70 0,38

13 5,7 9,5 6,3 3,2 4,8 0,70 0,35

14 31,2 78,8 34,7 17,3 26,0 0,30 0,10

APR 15 33,1 83,4 36,8 18,4 27,6 0,30 0,10

16 38,7 88,3 43,0 21,5 32,2 0,30 0,11

17 41,0 93,6 45,6 22,8 34,2 0,30 0,11

18 55,2 99,4 61,4 30,7 46,0 0,30 0,14

19 67,4 105,5 74,9 37,5 56,2 0,30 0,16

MAI 20 82,2 112,2 91,3 45,6 68,5 0,31 0,19

21 85,6 116,8 95,1 47,5 71,3 0,31 0,19

22 4,2 5,6 4,6 2,3 3,5 0,70 0,43

23 4,8 7,3 5,4 2,7 4,0 0,70 0,38

JUN 24 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,63 0,61

25 0,7 0,7 0,8 0,4 0,6 0,70 0,61

26 0,9 0,9 1,0 0,5 0,7 0,70 0,58

27 1,2 1,3 1,3 0,6 1,0 0,70 0,51

JUL 28 1,5 1,8 1,7 0,9 1,3 0,70 0,51

29 2,1 2,4 2,3 1,2 1,8 0,70 0,51

30 2,7 3,3 3,0 1,5 2,2 0,70 0,48

31 3,4 4,3 3,8 1,9 2,9 0,70 0,46

32 4,2 5,6 4,6 2,3 3,5 0,70 0,43

AUG 33 62,0 85,7 68,9 34,5 51,7 0,32 0,19

34 66,1 92,3 73,5 36,7 55,1 0,32 0,19

35 63,8 87,4 70,9 35,5 53,2 0,30 0,18

36 67,9 92,8 75,4 37,7 56,5 0,30 0,18

SEP 37 71,9 98,3 79,9 40,0 59,9 0,30 0,18

38 76,1 103,9 84,6 42,3 63,4 0,30 0,18

39 80,7 110,2 89,6 44,8 67,2 0,30 0,18

40 83,7 114,3 93,0 46,5 69,7 0,30 0,18

OKT 41 2,1 2,4 2,3 1,2 1,8 0,70 0,51

42 2,7 3,3 3,0 1,5 2,2 0,70 0,48

43 3,4 4,3 3,8 1,9 2,9 0,70 0,46

44 42,3 84,0 47,0 23,5 35,2 0,31 0,13

NOV 45 45,0 90,1 50,0 25,0 37,5 0,31 0,13

46 48,2 97,0 53,6 26,8 40,2 0,32 0,13

47 44,9 92,3 49,9 24,9 37,4 0,30 0,12

48 38,3 97,6 42,5 21,3 31,9 0,30 0,10

49 40,4 103,0 44,9 22,4 33,7 0,30 0,10

DES 50 42,7 108,9 47,4 23,7 35,6 0,30 0,10

51 44,1 112,5 49,0 24,5 36,8 0,30 0,10

52

*Ved bruk av luftere som fjerner 50 % av CO2 konsentrasjonen i vannet.

Krav til vannforbruk (m³/min) for ikke å overstige: Spesifikk vannforbruk ved

15 mgCO2/l
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Middel CO2 konsentrasjon i anlegget på Salsbruket ved bruk av omsøkt vannmengde. 
(Maksimalt vannforbruk på 116,8 m³/min, og gjennomsnittlig vannforbruk på 63,8 m³/min)  
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Figur 11. CO2- og ammonium (TAN) konsentrasjon for hver uke gjennom året etter utvidelsen av produksjonen i 

anlegget på Salsbruket. 

 
I vannberegningene er det tatt hensyn til at hver gruppe skal gå 20 uker i resirkuleringsanlegget før 
overflytting til uteavdelingen i henhold til figur 9.  
 
En benytter lysregime for å få i gang smoltifiseringsprosessen på hver gruppe. I resirkuleringsanlegget 
starter en med 12/12 t lysstyring når fisken er rundt 60 gram. Etter fem uker flyttes fisken ut til 
karanlegget når den er vel 100 gram der den vaksineres og kjøres på 24 t lys i åtte uker.  
 
Når mattilsynet sine krav til CO2 og ammonium (NH4

+) i karene er oppfylt, vil vannbruken i det 
planlagte anlegget være størst i mai og oktober måned med opp mot 70 m³/minutt teoretisk beregnet 
forbruk på ukesbasis (tabell 3), mens gjennomsnittlig vannbruk vil bli på rundt 30 m³/minutt. 
Vannforbruket beregnes fra en kombinasjon av fiskens størrelse og vanntemperaturen. Anlegget legger 
opp til en produksjon av fire grupper fisk gjennom året, og vannbruken vil være størst om våren i mai 
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like før levering av ettåringen og i månedsskiftet september/oktober og like før levering av den første 
høstsmolten da temperaturene er høyere enn ved de to øvrige leveringstidspunktene. Når disse 
gruppene er ute av anlegget, er mengden fisk i gjennomstrømmingsanlegget vesentlig mindre, og 
vannbehovet reduseres tilsvarende også fordi hver gruppe fisk går 20 uker i resirkuleringsanlegget før 
innsett i gjennomstrømmingsanlegget de siste åtte ukene før levering (tabell 3). Søker ønsker normalt 
å kunne benytte vesentlig mer vann enn minimum vannbehov ut fra avtalen om leveranser av vann til 
smoltanlegget. Gjennom avtalen med Firma Albert Collet er anlegget sikret en årlig vannmengde på 
inntil 65 mill m³/år (123 m³/m) der nedre grense for leveringsplikt økes til 0,85 m³/s (51 m³/m).  Dette 
for å kunne benytte mer vann enn det teoretiske behovet i perioder med god vanntilførsel i vassdraget. 
 
Effektive karlufterne kan fjerne opptil 50 – 60 % av CO2 nivået i karene, noe som betyr at 
vannforbruket kan reduseres tilsvarende. Anlegget har planer om å installere dette systemet på alle de 
større utekarene også som en beredskap ved uforutsette hendelser (redusert vanntilgang pga. teknisk 
svikt i vanntilførsel, etc.) I tillegg til å lufte ut CO2, øker karluftere den interne sirkulasjonen i karene 
betydelig (hydraulisk kapasitet), noe som gir et bedre karmiljø både på grunn av den økte 
vannstrømmen direkte, og på grunn av bedret selvrensing av partikler i karene. Karlufterne fjerner 
derimot ikke ammonium (NH4

+), og til det må en bruke biofilter. Tabell 3 viser at dersom en nytter 
effektive karluftere, og samtidig reduserer vannforbruket tilsvarende 50 %, vil en overstige 
grenseverdien på 2 mg NH4

+ selv om CO2 nivåene i karet ligger under 15 mg/l. Dette betyr at i et 
settefiskanlegg med dagens teknologi uten bruk av biofilter, vil nivået av ammonium (NH4

+) være den 
begrensende faktoren.  Figur 11 viser at med anlegget sin omsøkte vannbruk, vil en til enhver tid ligge 
godt under de forvaltningsmessige kravene til innhold av CO2 og ammonium i karene dersom en også 
lufter vannet. 
 
Anlegget vil ha tilgjengelig en middel vannmengde på 123 m³/min og en minimum vannmengde på 51 
m³/min ut fra avtalen med Firma Albert Collett. Dette innebærer at anlegget som regel har mer 
ferskvann tilgjengelig i gjennomstrømmingsdelen av anlegget for de fleste måneder i året som langt 
overstiger vannbehovet basert på at NH4

+ nivået i karene ikke skal overstige 2 mg/l. Anlegget vil 
normalt benytte seg av det ferskvannet som til enhver tid er tilgjengelig for smoltproduksjon, mens de 
i perioder med minimums levering eller andre forhold må redusere vannforbruket tilsvarende, men 
ikke under fiskens vannbehov med hensyn på nivået av ammonium (NH4

+) i karene. Den tilgjengelige 
mengden ferskvann sikrer således anlegget en trygg og sikker vannforsyning til den omsøkte 
produksjonen.  
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Avløp til sjø 

 
Avløpsvannet føres via avløpsrenner mellom de ulike karrekkene til en avløpskum med dobbel sikring 
hvor avløpsvannet videre føres ut i Elgåbukta via fire avløpsledninger. Disse er rundt 40 m lange og 
munner ut på 10 m dyp (figur 12). Ett avløp har en diameter på 700 mm PEH, mens de tre øvrige 
utslippene har en diameter på 500 mm PEH. Smoltanlegget har ikke etablert rensing av avløpsvannet, 
og avløpet ligger så grunt at det er gjennomslag til overflaten. Anlegget har i utslippstillatelsen fra 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av 17. november 2005 pålegg om at avløpsvannet skal føres ut på 10 
meters dyp ved middel vannstand i Oppløyfjorden.  
 

    

 
 
Figur 12. Avløpsvannet passerer en dobbel sikring (øverst til venstre) og føres via fire ledninger fra anlegget 

(øverst til høyre) og ledes ut urenset på rundt 10 m dyp i Elgåbukta (nederst, M= ca 1:7500). 
 
Det er grunn til å tro at Fylkesmannen her egentlig mener at utslippet skal gå ut i Elgåbukta på 10 m 
dyp siden det i begrunnelsen for vedtaket er vist til at Fylkesmannen påla anleggseier dette 
utslippsdypet allerede i utslippstillatelsen fra 2000. Begrunnelsen for dette var at avløpet burde ligge 
så grunt for at det skulle blande seg med den naturlige strømmen av ferskvann fra elva og fraktes over 
terskelen og ut på dypere vann. 
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Det er, i tråd med gjeldende forskrifter, bli etablert en dobbel sikring med hensyn på rømming av fisk 
fra anlegget.  Avløpsvannet føres via avløpsrenner mellom de ulike karrekkene til en avløpskum med 
dobbel sikring hvor avløpsvannet videre føres ut i Elgåbukta via fire avløpsledninger. 
 
Utslipp fra fiskeanlegg tilsvarer en slamproduksjon på ca 1 tonn pr tonn produsert fisk, og med et 
tørrstoffinnhold 25-30 % tilsvarer dette 300 kg tørrstoff, eller omtrent 150 kg organisk karbon (TOC). 
Rense- og avløpskrav måles også gjerne i utslipp av stoff som gir ”biologisk oksygenforbruk (BOF7)”, 
som er den mengden oksygen som forbrukes under gitte betingelser i løpet av en 7 døgns biokjemisk 
oksidasjon av løst og partikulært organisk stoff. Det finnes ikke noe standard omregningstall for 
forholdet mellom TOC og BOF7, siden dette avhenger av sammensetningen av prøven med hensyn på 
mengde partikler og løst stoff, og partiklenes størrelse og løsbarhet og prøvens ”alder” etter uttak. Men 
basert på målinger av kommunal avløpsvann viser det seg at 1 tonn TOC tilsvarer omtrent 1,75 tonn 
BOF7, eller 1,5 tonn BOF5 (BOF7/ BOF5 =1,167). 
 
Det planlagte anlegget på Salsbruket vil, med en årlig produksjon på nesten 1565 tonn fisk, da få 
følgende ”utslipp”:  

• Samlet utslipp blir da på omtrent 235 tonn TOC / 410 tonn BOF7 / 350 tonn BOF5. 
 
Utslipp av næringsstoff fra fiskeoppdrettsanlegg varierer med fôrets sammensetning og fôrfaktoren, 
men tilsvarer i størrelsesorden 12-15 kg fosfor pr. tonn fisk produsert. Med en samlet årlig produksjon 
i anlegget på omtrent 1565 tonn, tilsier dette en totalmengde på 16,5 tonn fosfor i avløpet fra karene. 
Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er 
partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst.  

• Samlet utslipp blir da på omtrent 22 tonn fosfor hvorav 6,5 tonn er oppløst 
 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (SFT veileder kapittel 5) har egne formler for 
beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 1565 tonn) og fôrbruk (her 1880 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 92 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 17,4 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 225 tonn – uvisst hvilken enhet 

 
 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet for denne vurderingen består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved 
gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. Vannressurslovens § 3), mens 
influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet for den omsøkte utvidelsen ved Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket blir det 
samme som for eksisterende anlegg, i og med at det ikke planlegges nye reguleringer eller 
arealmessige utvidelser av betydning på selve anleggsområdet. Anlegget har allerede bygget opp 
mesteparten av tilstrekkelig karkapasitet for den omsøkte produksjonen. Det kan ellers dreie seg om  6 
nye kar samt små endringer på anleggsområdet for å få på plass et klekkeri og ev. delvis resirkulering 
og/eller varmeveksling/-pumper for å ta vare på oppvarmet vann. Anlegget planlegger en økt 
vannbruk, men dette vil skje via eksisterende ledningsnett og inntaksmagasin og innenfor rammen for 
kraftproduksjonen der anlegget leier driftsvann som ellers kunne blitt benyttet til kraftproduksjon.     
 
Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 
tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Selve tiltaket medfører en utvidelse av 
produksjonen på selve anleggsområdet, og effekten av dette vil kunne være endrede forhold i 
resipienten  (Elgåbukta og Oppløyfjorden) ved økte utslipp.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 

 
 

Figur 13. Oppløyelva i Nærøy kommune. Nedbørfeltet er markert med lys gult innenfor rosa linjer. 
Fra www.nve.no 
 
Oppløyelva (NVE nr 141Z) har et nedbørfelt på 194,7 km2 og en samlet årlig avrenning på 387,4 mill 
m3, hvilket gir en gjennomsnittlig vannføring til sjø på 737 m3/min eller 12,28 m3/s. Vassdragets 
samlete lengde er på vel 29 km (www.nve.no). 
 
Vassdraget er lavtliggende der mesteparten av nedbørfeltet ligger under 400 moh. Helt øst i vassdraget 
er det et lite område med høyder opp mot 700 moh. Vassdraget har en rekke små og store innsjøer med 
Storvatnet (innsjø nr. 728, 117 moh) på 9,05 km² og Mjøsundvatn (innsjø nr. 730, 150 moh) på 8,75 
km² som de to største. Begge innsjøene er regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Det produseres 
kraft ved fire kraftstasjoner (Liavatn, Liafoss, Ulefoss og Salsbruket) med en årlig produksjon på 65 
Gwh.  
 
Anlegget har sitt inntak i inntaksdammen ved utløpet av Oppløyelva. Dette fungerer som 
inntaksmagasin for anlegget og kraftverket og er oppdemmet for å holde normal vannstand når 
kraftverket står. Vassdraget er gjennomregulert med store magasiner, og vannføringen i Oppløyelva 
styres i all hovedsak av kraftproduksjonen til de tre kraftverkene oppstrøms inntaksmagasinet 
uavhengig av tørre perioder med lite nedbør. Når de tre kraftverkene står, er det vannføringen i 
restfeltet på 43 km² ned til inntaksdammen ved utløpet av Oppløyelva som er bestemmende for 
tilgjengelig vannmengde til anlegget og kraftverket på Salsbruket. Anlegget er uansett garantert en 
minstelevering på 51 m³/min uavhengig av vannføringen i dette restfeltet når kraftverkene står.   
 

Magasinkapasitet  
 
Oppløyelva har to store innsjøer som er regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Storvatnet er 
regulert med 7,7 m (mellom 113,6 HRV og 105,9 LRV), mens Mjøsundvatnet er regulert 9,6 m 
(mellom 147,1 HRV og 137,5 LRV). Det er også en dam ved utløpet av Liavatnet, men vannet er ikke 
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regulert og fungerer som inntaksmagasin for Liafoss krafverk. Det er også en dam ved utløpet av 
Oppløyelva, men vannet er ikke regulert og fungerer som inntaksmagasin for Salsbruket kraftverk og 
smoltanlegget. Dammen har eksistert i over 100 år, men ble noe påbygget og modernisert i forbindelse 
med etableringen av settefiskanlegget og legging av inntaksledningene ned til anlegget (figur 14).   
 

 
 
Figur 14. Terskelen til inntaksdammen for smoltanlegget og kraftverket er modernisert og bygget for å 

holde Oppløyelva på normal vannstand. 
 
Til sammen har man et samlet regulerbart magasinvolum på nesten 150 millioner m³ (tabell 4). 
Magasinene er i all hovedsak knyttet til kjøringen av kraftverkene, men settefiskanlegget vil i henhold 
til avtalen med Firmaet Albert Collet være garantert en minste tilførsel på 51 m³/min.  
 
Tabell 4. Oversikt over de regulerte innsjøene i vassdraget med magasinrettigheter, som kan utgjøre 

magasin for smoltanlegget. Arealer og høyder er hentet fra NVEs database www.nve.no. 

 
Innsjø NVE nr Innsjøareal Magasinnr. HRV-LRV Magasin 
Storvatnet 728 9,05 km² 186 113,6 – 105,9 moh 67 300.000 m³ 
Mjøsundvatn 730 8,75 km² 188 147,1 – 137,5 moh 82 600.000 m³ 
Samlet     149.900.000m³ 
 

Resipienten Elgåbukta-Oppløyfjorden  
 
Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket har fire utslipp til sjø i Elgåbukta på 10 meters dyp rundt 
35-40 m fra land. Utslippes ledes ut i en tersklet bukt som er 25 m dypt på det dypeste rundt 200 m sør 
for utslippene (figur 15). 700 m vest for utslippet ligger det en terskel på 17 m dyp ut til 
Oppløyfjorden. Fjorden utvider seg mot vest og er 200 m dyp på det dypeste vel tre km vest for 
Elgåbukta. Fra en terskel på 99 m dyp 0,8 km vest for det dypeste punktet i Oppløyfjorden dybdes det 
ned mot vest til et nytt basseng med et maksimaldyp på 151 m før det videre mot vest grunnes opp til 
en ny terskel på 90 m dyp. Herfra blir sjøområdene både videre og dypere vestover mot Folda. 
 
Anlegget har sitt utslipp til et relativt grunt og tersklet basseng i Elgåbukta. Det er bare 8 m 
dybdeforskjell mellom terskelen inn til Elgåbukta og det dypeste punktet, men det er store mengder 
ferskvann som samlet renner ut via overløpsterskelen til Oppløyelva og/eller fra Salsbruket kraftverk 
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og smoltanlegget, slik at vannutskiftingen i Elgåbukta er betydelig. Dette reduserer risikoen for 
organisk belastning i bassenget i Elgåbukta siden mye av det finpartikulære materiale relativt raskt blir 
spredd utover og etter hvert over terskelen ut til Oppløyfjorden. Den store utstrømmingen av 
ferskvann sørger også for en kontinuerlig fornying av vannmassene på det dypeste i Elgåbukta på 
grunn av den estuarine effekten av det utstrømmende ferskvannet.  
 
En regner vanligvis med at tersklete bassenger har god vannutskifting ned mot 5 – 10 m under 
terskeldyp. Dette gjør at vannmassene innenfor i Elgåbukta sjelden er sjiktet, der dypvannet som er 
innestengt bak terskelen, i mindre grad er stagnerende med oksygensvinn. Vannet fra like under 
terskeldyp og opp til overflaten skiftes ut av det to ganger daglig inn- og utstrømmende tidevannet 
gjennom sundet. 
 

 
 
Figur 15.. Enkelt 

dybdekart over 

Elgåbukta og 

Oppløyfjorden (over) 

med plassering av 

anlegget og utslippet 

utenfor Salsbruket (til 
høyre). En har angitt 

maksimaldyp (sorte 

tall) og terskeldyp 
(røde tall) i 

sjøområdene (fra 

http://kart.fiskeridir.no 
/adaptive/). 

 
 
Det er vist at forskjeller i tidevannsbølgen langs kysten også har stor betydning for oksygenminimum i 
et fjordbasseng, noe som igjen henger sammen med hvor ofte det skjer vannutskifting i dypbassengene 
over terskeldyp inn til terskelfjordene. Dette gjelder nok også for gjennomgående tersklete sund og 
mindre tersklete basseng. Tidevannsbølgen er lavest helt sør i landet med et amfidromisk nullpunkt 
utenfor Egersund. Ved Salsbruket er forskjellen mellom laveste og høyeste astronomiske tidevann 
(LAT og HAT) 3,03 m, mens forskjellen mellom middel høyvann (MHW) og lavvann (MLW) er 1,61 
m (Tidevannstabeller for den norske kyst 2009, 72. årgang). Tidevannsvariasjonene er således 
betydelige slik at dette øker vannutskiftingen og utskiftingen av bassengvann i Elgåbukta. 
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Det er tidligere utført to miljøundersøkelser i Elgåbukta dvs i 1999 og i 2005 utført av Fjord 
forsøksstasjon Helgeland i forbindelse med søknaden om utvidelse fra 2,5 til 5,0 millioner smolt. 
Undersøkelsen som ble utført var en mellomting mellom en MOM B- og en MOM C-undersøkelse. 
 
I 2005 ble fire stasjoner undersøkt på 4 – 22 m dyp i bassenget fra rundt 10 – 200 m fra avløpet, og en 
stasjon ble undersøkte på 20 m dyp like ved terskelen til Oppløyfjorden. Ingen av stasjonene var 
synlig påvirket av utslippet i form av fôrspill/fekalier, men med en del treflis og bark på det dypeste 
ved stasjon 1 (22 m dyp) og 2 (20 m dyp). Kornfordelingen viste et noe finkornet sediment på 
stasjonene i bassenget (andel pellitt på mellom 52,5 og 76,9 %), mens sedimentet på stasjonen 
nærmest terskelen var grovkornet (5,6 % pellitt). Dette henger naturlig nok sammen med at strømmen 
er sterkest over terskelen, mens strømmen i bassenget naturlig nok er mer moderat. Glødetapet i 
prøvene er ikke oppgitt, men en direkte analyse av TOC viste et normalisert TOC innhold (korrigert 
for andelen finstoff i prøvene) som var høyest på stasjon 1 ved det dypeste i bassenget med 36,8 
mg/kg (SFT-tilstand IV) og mellom 17,0 og 26,1 mg/kg på de øvrige fire stedene (SFT tilstand I og 
II).    
 
Bunnfaunaen var mest arts- og individfattig på det dypeste i bassenget ved stasjon 1, noe som ble 
tolket til å skyldes at stasjonen var tydelig påvirket av ferskvann. På stasjon 4 utenfor avløpet var det 
også få arter med relativt høyt individantall, dvs arter som trives ved organiske tilførsler. De andre tre 
stasjonene var noe mer arts- og individrike. Situasjonen for bunndyrene var likevel noe bedret siden 
1999 med et større mangfold og høyere individtall på de stasjonene som var sammenlignbare. 
Miljøtilstanden for dyr varierte fra tilstand 1 ute ved terskelen, tilstand 2 på stasjon 2 (20 m dyp) og 5 
(4 m dyp) i bassenget og tilstand 3 på stasjon 3 på det dypeste i bassenget (22 m dyp) og på stasjon 4 
utenfor avløpet (13 m dyp). Rapporten konkluderte med en anbefaling om å utvide 
produksjonsvolumet ved anlegget til 5 millioner smolt der resipienten overvåkes jevnlig for å følge 
med utviklingen (Ottesen 2005). 
 
Det gjøres oppmerksom på at dette resultatet framkommer basert på ett grabbhogg på 0,025 m² på hver 
stasjon, mens NS 9410:2007 forutsetter et grabbareal på 0,2 m² på hver stasjon for beregning av 
miljøtilstand. Ett større grabbareal hadde sannsynligvis gitt flere arter og individer på hver stasjon og 
en bedret indeks for miljøtilstand. Det gjøres også oppmerksom på at en anvendelse av miljøtilstand 
som grunnlag for en vurdering av kvaliteten på bunndyr primært gjelder for overgangssonen til et 
utslipp/anlegg. I dette tilfelle ligger stasjon 1, 5 og 3 fra 175 – 700 m fra avløpet i fjernsonen fra 
avløpet, og det hadde vært mer riktig å anvende SFT-veilederen for en vurdering av bunndyr her (NS 
9410:2007). 
 
Rapporten fra undersøkelsene i 2005 dannet grunnlag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin 
midlertidige utslippstillatelse ut 2010 for det utvidete anlegget i 2005. Fylkesmannen har stilt krav om 
at en ny resipientundersøkelse skal utføres i 2010 etter MOM C-standard, og på samme stasjonsnett 
som tidligere. Det skal også tas ny visuell vurdering av strandsonen. 
 
Det ble således gjennomført en ny resipientundersøkelse i 2010, men med et noe annet og mer 
omfattende undersøkelsesopplegg som ble framlagt for vurdering og godkjenning av Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag. Hovedbestanddelene i denne resipientundersøkelsen besto av strømmålinger utenfor 
avløpene i perioden 8. juni – 12. juli 2010, og det ble også utført beregninger av innlagring, spredning 
og fortynning av avløpsvannet. Det ble tatt hydrografi i vannsøylen og samlet inn prøver av vann, 
sediment og bunndyr på fire stasjoner i Elgåbukta og Oppløyfjorden og fem stasjoner utenfor avløpene 
den 8. juni 2010 og 12. juli 2010 (vannprøver og hydrografi). Strandsoneundersøkelsen ble 
gjennomført på tre lokaliteter 12. og 13. juli 2010 (Tveranger mfl. 2010). 
 
Hovedkonklusjonene fra undersøkelsen var som følger: 
 
”De undersøkte sjøområdene i vannforekomsten Oppløyfjorden har minst ”god økologisk status” i 
henhold til EUs vannrammedirektiv, men det er en tydelig lokal påvirkning i området akkurat ved 

utslippet fra oppdrettsanlegget. Her var det forhøyete verdier av næringsalter i vannmassene, og 
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MOM-B undersøkelsen viste tilstand 4 ved utløpet. Men allerede 15 meter utenfor var det samlet sett 

tilstand 1 på sedimentet. Bløtbunnfaunaen var imidlertid tydelig påvirket i Elgåbukta, både ved det 

dypeste og i prøvene ved og nær utslippet. Dette skyleds også at situasjonen i Elgåbukta er preget av 

”gamle synder” med tilførsler av store mengder avfall etter tidligere sagbruk og treforedlingsindustri. 

Dette gjør særlig forholdene for bunnfaunaen dårlig, mens sedimentkvaliteten for øvrig ikke bærer 

preg av overbelastning. I prøvene fra ytterst i og utenfor Elgåbukta var forholdene gode med hensyn 

på faunasammensettingen. Strandsoneanalysene viste lite påvirkning av utslippene langs land, og det 

ble verken registrert spesielle naturtyper eller rødlistearter på utvalgte lokaliteter ved undersøkelsene 

i Elgåbukta. 

 
Det er foretatt noenlunde tilsvarende undersøkelser i Elgåbukta i 1989, 1999 og i 2005. Resultatene 

viser at Elgåbukta ikke synes mer påvirket av oppdrettsaktiviteten selv med 80 % økning i fôrbruken 

og produksjonen ved anlegget siden 2005. Tilstanden i bassenget er i dag dessuten generelt bedre enn 

før utslippene ble etablert i 1999”.  

 
 

Biologisk mangfold og verneinteresser 
 
Naturbase (www.dirnat.no) har ingen registrert verneinteresser eller prioriterte naturtyper i 
området rundt anlegget. Der er heller ingen eller viktige artsforekomster i samme område, og 
nærmeste registrert viktige artsforekomst er en trekkvei for elg over 1,5 km sørøst for anlegget (figur 
16).   
 
I artsdatabanken er det imidlertid noen observasjoner som kan nevnes. Det er observert livskraftige 
bestander (LC) av gjerdesmett, gråmåke, svarttrost, storskarv, gråtrost, kjøttmeis, kongeørn, lirype og 
sidensvans ved Salsbruket samt grågås i Elgåbukta. Ærfugl, svartbak, gråmåke, tjeld, havørn, 
toppskarv, og teist (VU) ute ved Gardsøya. Det er også gjort funn av lavartene gullprikklav og 
trådragg ved Kolvereid (utløpet av Elgåa) som i 2010 havner innenfor kategorien VU (sårbar). I 
Oppløyelva i juli 2004 er det gjort observasjoner av trepigget stingsild (LC), og samtidig i 2004 er det 
gjort observasjoner av ål, som ifølge norsk rødliste 2010 er kritisk truet.  
 

 
 

Figur 16. Nærmeste registrerte artsforekomster i området (fra Naturbase). 
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Fisk og ferskvannsbiologi  
 
Det er årlig relativt store fangster av laks i Oppløyelva. Med unntak av 2005 da det ikke er registrert 
fangst ble det i perioden 2002 til 2008 fanget mellom 141 og 366 laks i vassdraget. Snittvekten har 
vært på rundt 3 kg. Det blir også tatt noe sjøaure, i gjennomsnitt ca 30 per år (Statistisk sentralbyrå). 
Det er bare fiske av laks og sjøaure på strekningen opp til kraftverksdammen, en strekning på ca 100 
meter. Det er ikke regnet å være egne lakse- og sjøaurebestander i vassdraget, og fisk som fanges er 
hovedsakelig rømt oppdrettslaks, men også noe feilvandret fisk (Anton Rikstad, Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, pers medd).  
 
Ferskvannsbiologiske undersøkelser lenger opp i vassdraget i Mjøsundelva i 2005 indikerte at det ikke 
forekommer noen spesielle forekomster i vassdraget (personlig observasjon).  
 

Kulturminner 
 
Det er ikke registrert noen kulturminner i nærheten av selve anleggsstedet (jf. figur 17).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17. Oversikt over 

registrerte kulturminner 
øst for anleggsområdet 

på Salsbruket (fra 

riksantikvarens 
Askeladden-database). 

 
 

Vel 500 m øst for anlegget ligger det en arkeologisk lokalitet i form av ett løsfunn med uavklart 
vernestatus (registreringsnummer 36225, figur 17, tabell 5). Vel 700 m øst for anlegget ligger det en 
arkeologisk lokalitet i form av ett kirkested som ikke er fredet (registreringsnummer 85363). 
 
Tabell 5. Nærliggende arkeologiske registreringer, fra riksantikvarens Askeladden-database. 
 
Reg nr Hva Navn Vernestatus Beskrivelse 
36225 Arkeologisk lokalitet Salsbruket 

Østre 
Uavklart Funnsted (Løsfunn) 

85363 Arkeologisk lokalitet Salsbruket Ikke fredet Kirkested 
  
 

Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser i vassdraget  
 
Det er ikke noe kommunalt eller privat vannuttak i Oppløvassdraget. Det heller ingen kloakkutslipp 
eller industriutslipp i vassdaget. Det har vært vannuttak til industriaktivitet nederst i vassdraget i over 
100 år. FAC eier fallrettene i vassdaget, og fire kraftverk utnytter fallet til kraftproduksjon.   
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Friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Friluftslivsinteressene i området er primært knyttet til fiske i den nedre delen av Oppløyelva. Fisket er 
åpent hele året, men det er spesielt om sommeren det er et bydelig fiske. Det er salg av fiskekort 
gjennom Firmaet Albert Collet til den nedre delen av vassdraget nedenfor inntaksdammen.  

 
Landskap 
 
Vurderingen av landskapskvaliteter vil alltid være subjektiv, og dette gjør både verdisetting og 
vurdering av konsekvenser vanskelig, men for å gjøre det mest mulig ”nøytralt”, beskrives landskapets 
egenskaper ved begrepene mangfold, inntrykksstyrke og helhet. Landskapet på Salsbruket er satt 
sammen av mange ulike elementer, der både sjø og skogkledde åser rammer inn 
kulturlandskapselementene. Nede ved sjøen dominerer de eldre industribygninger med kraftverksdam, 
rørgate, kraftverk og den store lagerbygningen på molo ut i Elgåbukta som de mest dominerende. 
Siden store deler av vannføringen i vassdraget går gjennom kraftverket er elvestrengen ovenfor 
kraftverksutløpet nesten tørrlagt i store deler av året. Eksisterende settfiskanlegg er også et 
dominerende nyere inngrep i området. I ytterkant av influensområdet finnes også noe spredt 
boligbebyggelse og noen eldre jordbruksområder. Det er også kraftlinjer som passerer i området.  
 
Landskapet har et begrenset mangfold, ferdselsårene ligger generelt lavt og utsynet derfra er 
begrenset. De ulike landskapselementene knyttet til tiltaksområdet oppleves også lite harmonisk og i 
forhold til hverandre siden strukturene er sterkt preget av inngrep (figur 1, 2 & 8). Landskapet har 
derfor en liten lokal opplevelsesverdi, og plasseres i klasse C. 
 

Akvakultur og smittehensyn 
 
Det er 6,7 km til nærmeste matfisklokalitet tilhørende Marine Harvest Norway AS (Digerneset, lok. nr 
12659). Det er 8,3 km til matfisklokalitet Kipholmen (lok. nr 12660) også tilhørende Marine Harvest 
Norway AS. Det er 8,4 km til matfisklokalitet Oddneset (lok. nr 15595) tilhørende Emilsen Fisk AS 
og Lund Fiskeoppdrett AS. (figur 18). Settefiskanlegget henter sitt vann fra Oppløyelva, som er 
oppdemmet ved utløpet, og det er ikke oppgang av laksefisk i vassdraget. Anlegget er i dag delt opp i 
fire smittemessige soner. 
 

 
    

Figur Figur Figur Figur 18.    Settefiskanlegget på Salsbruket og tilgrensende akvakulturvirksomhet vest for 

Oppløyfjorden. Settefiskanlegg er lilla og matfiskanlegg laks er rød (fra www.fiskeridir.no)   
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VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENSER  
 
Marine Harvest Norway AS avd Salsbruket henter vann fra Oppløyelva som har et 194,7 km² stort 
nedbørfelt. Samlet gjennomsnittlig avrenning fra vassdraget er på 737 m3/min eller 12,28 m3/s. 
Vassdraget inneholder flere store innsjøer, der to av innsjøene er regulert for kraftproduksjon, med et 
samlet magasin på nesten 150 mill m³. Det foreligger ingen konsesjon etter vannressursloven for 
uttaket av vann til settefiskproduksjon da NVE i brev av 4. mars 2003 ved behandling av søknaden om 
utvidelse til 5,0 mill stk settefisk vurderte det slik at tiltaket ikke berørte allmenne interesser i slik grad 
at konsesjon var nødvendig. 
 
Når det nå søkes om en utvidelse av konsesjonen fra 5,0 til 10,0 millioner sjødyktig settefisk, vil dette 
skje ved at anlegget leier driftsvann fra Firma Albert Collett (som eier fallrettene), dvs at anlegget 
betaler for det vannet de bruker på smoltanlegget oppad begrenset til 65 mill m³/år. Dette utgjør ca 17 
% av middelvannføringen i vassdraget. 
 

Vannbudsjett i et normalår og risiko for tørke 
 
Den gjennomsnittlige årlige tilrenningen fra nedbørfeltet som anlegget henter vann fra er på 737 
m³/min. Vassdraget er gjennomregulert, og det er i praksis er mulig å ta vare på nesten all 
vannføringen i vassdraget. Reguleringene/magasinene utgjør 20 % av middelvannføringen. For 
smoltanlegget innebærer dette at det alltid er nok vann når kraftstasjonene oppstrøms den nederste 
kraftstasjonen på Salsbruket kjører helt uavhengig av tørre perioder med lav avrenning. Når disse 
kraftstasjonene står, er anlegget garantert en leveringsplikt på 0,85 m³/s, dvs 51 m³/min. Samtidig vil 
det også være en viss vannføring i restfeltet på 43 km² ned til inntaksdammen ved utløpet av 
Oppløyelva, men i tørre perioder og lav avrenning i restfeltet vil anlegget uansett være garantert 51 
m³/min når kraftstasjonene står. 
 

Muligheter for vannsparing 
 
Det vil normalt være rikelig med vann til settefiskproduksjon, men anlegget legger likevel opp til ulike 
former for vannsparende tiltak som en sikkerhet ved eventuell svikt i ferskvannstilførselen, så som 
ledningsbrudd, strømstans for pumper som pumper ferskvann til anlegget, osv. De store 12 m karene 
er bygget med mulighet for resirkulering for å kunne holde fisken på 14 oC og produsere 150 grams 
fisk. Anlegget planlegges således bygget svært fleksibelt i den forstand at produksjonen tilpasses 
ferskvannstilgangen og den ønskede fiskestørrelsen til enhver tid. Når det er rikelig tilgang på 
ferskvann kan dette brukes i forhold til den planlagte inntakskapasiteten på 120 m³/min. I perioder 
med vanntilførsler ned mot 51 m³/min, kan deler av anlegget settes over på resirkulering.     
 
Anlegget vil også installere karluftere i alle de store 12- og 20 m karene, også som en beredskap ved 
driftsstans og ev. vannledingsbrudd. Karluftere gjør at vannbruken reduseres med inntil 50 % selv om 
ammonium øker noe. Samtidig skal vannbruken ikke reduseres med mer enn at en holder seg innenfor 
Mattilsynets krav til akseptable nivåer av CO2 og ammonium (NH4

+) i produksjonsvannet, jf. tabell 3. 
Sammen med den normalt høye og sikre vanntilgangen sørger disse tiltakene for en trygg og sikker 
vannforsyning til anlegget.   
 

Konsekvenser av vannbruk i forhold til et godt karmiljø 
 

I ”Forskrift om drift av akvakulturanlegg, § 22, Vannkvalitet, første ledd står det: ”Fisk skal til enhver 
tid ha tilgang på tilstrekkelige mengder vann av en slik kvalitet at fiskene får gode levekår alt etter art, 
alder, utviklingstrinn, vekt, og fysiologiske og adferdsmessig behov, og ikke står i fare for å bli påført 
unødige påkjenninger eller skader, herunder også senskader som deformiteter.”  

Dette innebærer at i settefiskanlegg skal fisken til enhver tid sikres den vannmengde og vannkvalitet 
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som sørger for et godt internmiljø i karene slik at bl. a. pH, oksygennivå og nivået av 
nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium ligger innenfor akseptable tålegrenser. Dersom råvannet 
har for lav pH og er ionefattig, bør råvannet behandles. Ved intensiv produksjon og redusert vannbruk 
må det tilsettes oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. Vannet må også luftes for å få ut 
CO2. Alle disse forholdene er redegjort for i tidligere kapitler.  
 
For at anlegget skal kunne holde et nivå på 15 mg CO2/l i karene samtidig som en også skal ligge 
under 2 mg NH4

+/l i karene, må vannbruken i mai og i månedsskiftet september/oktober ikke være 
lavere enn rundt 70 m³/min på ukesbasis, hvilket er en god del lavere enn det som anlegget normalt 
legger opp til som maksimalt vannbruk ved anlegget i gjennomstrømmingsanlegget (rundt 120 
m³/min).   
 
Beregningene er basert på at karlufterne tar ut 50 % av CO2 samtidig som nivået av ammonium ikke 
skal overstige 2 mg NH4

+/l i karene. Denne vannbruken tilsvarer 0,1 – 0,18 l/min/kg fisk (100 gram og 
oppover) i forhold til temperaturen og de ulike fiskestørrelsene (jf. tabell 3), mens en teoretisk kan 
komme ned mot et forbruk på rundt 0,1 l/min/kg fisk for 100 grams fisk ved 14 oC der en forutsetter at 
konsentrasjonen av CO2 og ammonium ikke overstiger henholdsvis 15 og 2 mg/l (Ulgenes og 
Kittelsen 2007). Erfaringsmessig vil de fleste settefiskanlegg ha et vannbehov på mellom 0,1 og 0,2 
l/min/kg fisk ved bruk av oksygen og karlufting som vannsparende tiltak i et 
gjennomstrømmingsanlegg (Ulgenes og Kittelsen 2007), og våre beregninger ligger omtrent på dette 
nivået.  I tabell 3 er det også vist et mer detaljert oppsett for dette. 
 
Tilsetting av oksygen gir en vannsparingseffekt. Det finnes ulike måter å tilsette oksygen på, men de 
vanligste er tilsetting av oksygenovermettet vann på innløpsstokken til driftsvannet i tillegg til 
individuell oksygentilsetting til hvert kar. Basert på de ulike prinsippene for tilførsel av oksygen kan 
en oksygenere vannet som kommer inn til fisken i karet til 200 - 400 % metning. Det er mulig å 
dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede metningen en ønsker på ha i karene på 
anlegget. I resirkuleringsanlegg vil i praksis alt oksygenet måtte tilsettes eksternt til driftvannet. 
 
Det er ikke ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn rundt 100 % metning, og Sintef Fiskeri og 
Havbruk AS har utført målinger av bl.a. oksygennivå i oppdrettskar på flere anlegg i perioden 2003 – 
2007, der oksygenovermettingen på driftvannet har vært opp mot 250 % overmettet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Det er liten 

sammenheng mellom 
oksygenmetningen i 

innløpsrøret og maksimalt 

registrert oksygenmetning 

i oppdrettskar. 
 

 
Målingene har vært utført etter blekksprutmetoden, dvs 36 målepukter i hvert kar, spredd i karets ulike 
dyp og i ulik avstand fra midten. Målingene viser at det er liten sammenheng (veldig lav korrelasjon) 
mellom oksygenmetning i innløpsrør og maksimalt målt oksygenmetning i oppdrettskar (R2 = 0,0975, 
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jf. figur 19). Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende 
inn mot karets senter der det var stor sammenheng mellom O2 gradienter og kardiameter (R2 = 0,75), 
dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) 
mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde 
fisk og deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette 
er typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt 
samlet oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 
CO2 - lufting i karet. 
 
Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom 
oksygennivå i karet og oksygenmetning i innløpet. Mattilsynets ønske om at oksygenmetningen i 
karene ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble 
benyttet opp mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det 
ikke mulig å unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige 
innholdet av oksygen i vannet. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets 
grenser er godt innenfor rekkevidde i omsøkte anlegg, selv ved betydelig oksygentilsetting. 
 
Med god tilgang på ferskvann og mulighet for større mengder sjøvann, burde det ikke være problem å 
sikre fisken en god vannkvalitet både med hensyn på karbondioksid og ammonium i den delen av 
anlegget der en baserer seg på gjennomstrømming. For resirkuleringsdelen vil en måtte følge 
forholdene nøye underveis, og dimensjonerende kapasitet på lufting av vann og rensing av vannet i et 
kombinert mekanisk- og biologisk filter ansees ivaretatt ved prosjektering av anlegget. 
 

Konsekvenser for biologisk mangfold og vilt  
 
Den planlagte utvidelsen vil ikke ha noen virkning på artsforekomstene i området. Det vises til 
rapporten for resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor anlegget for en vurdering av virkningen på 
biologisk mangfold i det marine miljø. (Tveranger m.fl. 2010). 
 

Konsekvenser for fisk og ferskvannsbiologi 
 
Det er ikke egne bestander av laks og sjøaure i vassdraget, og omfanget av vannbruk ved det utvidete 
anlegget vil ikke endres i forhold til dagens drift. Det antas derfor ingen konsekvens for fisk eller 
ferskvannsbiologi i vassdraget. Anlegget har i dag dobbel rømmingssikring, ved at avløpsvannet føres 
via avløpsrenner mellom de ulike karrekkene til en avløpskum med dobbel sikring hvor avløpsvannet 
videre føres ut i Elgåbukta via fire avløpsledninger. Det blir ingen endring på dette. 
 

Konsekvenser for inngrepsfrie områder og verneinteresser  
 
Det er ingen inngrepsfrie områder, vernete områder eller planer om vern i det aktuelle tiltaksområdet.  
 

Konsekvenser for kulturminner 
 
Den planlagte utvidelsen vil ikke ha noen virkning på kulturminner i området.. 
 

Konsekvenser for landskap 
 
Det blir kun små virkninger for landskapet og oppfattelsen av det ved den omsøkte utvidelsen av 
anlegget. Dette er i hovedsak knyttet til nyetablering av noen kar og en bygning for klekkeri, men 
området er allerede sterk påvirket og endringen blir liten. Det antas derfor å bli ingen konsekvens for 
landskapsopplevelsen. 
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Konsekvenser for landbruk  
 
Tiltaksområdet innbefatter ikke landbruksområder eller landbruksinteresser. 
 

Konsekvenser for frilufts- og andre brukerinteresser 
 
Tiltaket vil ikke få noen virkning for friluftsliv eller andre brukerinteresser knyttet til vassdraget eller 
fjorden.  
 

Konsekvenser for vannkvalitet og vannforsyning 
 
Det planlagte tiltaket medfører ingen virkning for vannkvalitet eller vannforsyningsinteresser i 
vassdraget 
 

Konsekvenser for resipientforhold 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS utført en større 
resipientundersøkelse i Elgåbukta og Oppløyfjorden. Undersøkelsen er utført med basis i krav i den 
midlertidige 5-årige utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 17. november 2005 
om at en ny resipientundersøkelse skal utføres i 2010 etter MOM C-standard. Undersøkelsen er også 
utført med bakgrunn i denne søknaden om en utvidelse av settefiskanlegget på Salsbruket fra 5,0 til 
10,0 millioner sjødyktig settefisk. 
 
Resultatet av denne undersøkelsen er oppsummert tidligere i rapporten, og konsekvenser for 
resipientforhold kan oppsummeres i følgende hovedkonklusjon: 
 

”Anlegget planlegger en tredobling av produksjonen, og utslippene vil øke tilsvarende. Dette vil 

medføre en betydelig økning av miljøpåvirkning lokalt i Elgåbukta, men det er ikke grunn til å tro at 

dette vil medføre en uakseptabel belastning på den økologiske tilstanden i vannforekomsten for øvrig. 

Når overflatevannet kommer ut i Oppløyfjorden blandes det med tilstøtende vanmnmasser og 
transporteres bort via tidevannet. For å begrense den lokale belastningen, vil utslippet ved en så stor 

utvidelse bli av en slik størrelse at det vil være naturlig at utslippet grovrenses mekanisk 

(trommelfilter) for å fjerne mest mulig av de største partiklene.”  (Tveranger m.fl. 2010). 
 
De tre eksisterende avløpene fra Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket drenerer til et sjøområde 
som er delvis innelukket og tersklet, men med en betydelig vannutskifting, og derav følger det at 
sjøområdet også har en ikke ubetydelig resipient- og omsetningskapasitet for tilført organisk materiale. 
Etter pålegg i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ligger avløpet på 10 m dyp og har 
gjennomslag til overflaten. På den måten transporteres avløpsvannet raskt og effektivt med den 
utoverrettede overflatestrømmen og tidevannet over terskelen til Elgåbukta og ut i Oppløyfjorden, og 
det er lite trolig at en vil kunne se noen synlig negativ effekt av tilførslene bortsett fra helt lokalt rundt 
selve avløpene (0-20 m). Denne effekten vil sannsynligvis avta gradvis utover i avløpets nærområde 
20 – 50 m fra avløpet, og mer enn 50 - 100 m fra avløpet er det lite trolig at man vil se noen mer enn 
en marginal effekt av den synlige påvirkning i bunnsedimentene. Grunnet tidligere sagbruks-, og 
tresliperivirksonhet på Salsbruket, ligger det fortsatt større mengder sagflis i Elgåbukta. Dette er lite 
nedbrytbart og medfører lokalt dårlige miljøforhold selv i resipienter med meget god vannutskifting og 
oksygenforhold (jf. Tveranger m.fl. 2009). Der man har større mengder sagflis i sedimentene, kan 
dette kamuflere at det egentlig er gode nedbrytingsforhold for tilført organisk materiale siden saglis er 
et dårlig habitat for sedimentgravende bunndyr.  
 
Grunnet den store vannutskiftingen i Elgåbukta, og upwellingseffekten av utslippet, skjer det en 
kontinuerlig bunnvannfornying ned mot bunnen av Elgåbukta, og forholdene ligger således godt til 
rette for en effektiv nedbryting av tilført organisk materiale her. Dette så en også ved undersøkelsen i 
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2005 da det i juli var en oksygenmetning på 65 % på det dypeste i Elgåbukta, mens det ved 
undersøkelsene i juli 1999 (før anlegget var satt i drift) var nesten oksygenfritt på samme sted (Anon 
1999, Ottesen 2005). Undersøkelsene i 2005 viste at det bare var de nederste 5 meterne av vannsøylen 
der det var en viss reduksjon i oksygenmengden, og våre undersøkelser i 2010 bekrefter også de gode 
oksygenforholdene ned mot bunnen i Elgåbukta. 
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Figur 20. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i en 

sjøresipient, med gjennomslag til overflaten og kun lokal sedimentering av organiske tilførsler i 

resipientens umiddelbare nærhet til utslippspunktet. Utslippet får økt sin tetthet ettersom det lettere 
ferskvannet stiger opp og blandes med sjøvannet (heltrukken linje og lyseblått). 
 
Dette skyldes at ferskvannutslippet vil gi en upwellingseffekt ved at det lettere ferskvannet strømmer 
opp som en fontene mot overflaten og blandes inn til sitt innlagringsdyp og transporteres i hovedsak 
utover i fjorden (figur 20). På grunn av de så pass grunne utslippspunktene på 10 m dyp, vil det være 
gjennomslag til overflaten. Denne indre ferskvannsfontenen vil medføre at de finpartikulære 
tilførslene vil spres effektivt vekk fra utslippstedet i vannsøylen med tidevannet og ut av Elgåbukta. 
De største partiklene vil sedimentere rundt avløpene og i deres nærområde der disse ser ut til å bli 
effektivt omsatt og nedbrutt. Ved undersøkelsene i 2010 var det kun på stasjonen helt inntil avløpene 
en fant synlig akkumulering av fekalier fra utslippet. Den sterke oppstigende strømmen tar med seg 
alle de finere partiklene som blir innlagret i vannsøylen. En større økning av tilførsler av organisk stoff 
til dette sjøområdet i forbindelse med utvidelsen vil derfor trolig ikke i noe særlig grad medføre 
belastning på oksygennivå i de dypere vannlagene i Elgåbukta. Dette begrunnes med den gunstige 
effekten dagens utslipp har på borttransport og fortynning av næringsrikt vann ut av Elgåbukta.  
Avløpsvannet fortynnes, spres og transporteres bort fra utslippstedene og ut i Oppløyfjorden ved den 
utoverrettede brakkvannsstrømmen og det to ganger daglige forbipasserende tidevannet. 
 
I tillegg viser våre undersøkelser at denne vertikale sirkulasjonen ved avløpene også har vært 
medvirkende til en betydelig økning av resipientkapasiteten i Elgåbukta siden 2005, da 
bunnsedimentene kontinuerlig blir tilført oksygenrike vannmasser gjennom vertikal sirkulasjon, og 
derved øker omsetningen av organiske tilførsler i sedimentene.   
 
Vi vil imidlertid anbefale at anlegget ved en utvidelse i tillegg legger ut en rundt 200 m lang slange 
med en kapasitet på 2 – 4 m³/min for å gi en enda bedre upwellingseffekt for de nederste 5 meterne 
ved det dypeste i Elgåbukta. Et tilsvarende tiltak har vist seg å gi meget positive miljøeffekter i 
Rosslandspollen i Hordaland (grunn terkel på 4 m dyp og med et maksdyp på litt over 30 m dyp) med 
en bedring av oksygenforhold og forholdene for bunnlevende dyr (jf. Vassenden og Johannessen 2006 
og Tveranger og Johnsen 2007). Nåværende utslipp har tilnærmet den samme effekten på 
miljøforholdene ved det dypeste i Elgåbukta, og en ekstra tilførsel av ferskvann ved det dypeste vil 
”booste” denne effekten.   
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Undersøkelser fra en rekke tilsvarende utslipp av denne type viser derfor at det kun er mulig å spore 
miljøeffekter i den umiddelbare nærhet av selve utslippet. Dette gjelder utslipp til tersklete resipienter 
med utslipp over terskeldyp slik som i Elgåbukta samt utslipp i utersklete resipienter. Dette anses også 
å være tilfellet for disse utslippene, og fra søkers side er det derfor ikke planlagt etablert noe rensing 
av avløpet fra anlegget.  
 
Rådgivende Biologer AS har gjennomført undersøkelser ved avløp fra mer enn 20 settefiskanlegg 
langs kysten. Der er benyttet NS 9410-metodikk med en 0,025 m² stor grabb, og prøver er tatt i økende 
avstand fra eksisterende utslipp. Da får en et bilde på utbredelsen av miljøvirkningen på bunnen (se 
oppsummerende figur), der selv store utslipp sjelden har noen betydelige miljøvirkning mer enn 50 
meter unna selve utslippspunktet (figur 22).  
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En økning i produksjonen til 10 mill stk settefisk vil gi en økning av utslippene i sjø, både av organisk 
stoff og næringssalter. Med et årlig samlet salg på 1500 tonn solgt fisk og ca 65 tonn dødfisk, trengs 
det en årlig fôrmengde på maksimalt 1880 tonn. Utslippet til Elgåbukta vil isolert sett omtrent 
tredobles i forhold til dagens produksjon, men det antas at effekten på miljøet trolig fremdeles vil 
forbli akseptabel vurdert ut fra tilstanden i Egåbukta før utslippet ble etablert. Dette forutsetter naturlig 
nok at dagens utslippsarrangement beholdes: Det antas også at dersom det samtidig legges et dykket 
utslipp av ferskvann på det dypeste i Elgåbukta, vil dette ytterligere øke resipientkapasiteten her.    
  
Samtidig må det også tilføyes at selv om miljøforholdene i Elgåbukta ikke synes mer påvirket av 
oppdrettsaktiviteten selv med en 80 % økning i fôrbruken og produksjonen ved anlegget siden 2005, 
vil utslippet ved en så stor utvidelse bli av en slik størrelse at det vil være naturlig at utslippet også 
grovrenses mekanisk (trommelfilter) for å fjerne mest mulig av de største partiklene. 
 

Samfunnsmessige virkninger  
 
En utvidelse av anlegget vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og bidra til å sikre arbeidsplassene 
ved anlegget. Det vil også sikre smolt til Marine Harvest Norway AS sine anlegg. 
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VEDLEGG OM VANNBRUK I SETTEFISKOPPDRETT 

 
Det har skjedd en rivende utvikling i utnyttelsen av vann i settefiskproduksjon. Utgangspunktet er at 
fisken skal ha tilgang på rent vann med tilstrekkelig med oksygen. Dersom man kun benytter 
oksygenet som er tilgjengelig i råvannet, og har krav om at avløpsvannet skal ha minst 7 eller 8 mg 
O/l, vil bare en liten del av oksygenet være tilgjengelig (rød linje i figur A). Dette var utgangspunktet i 
næringens tidlige fase, da gjennomstrømmingsopplegg var dominerende (til venstre i figur B). Det var 
da vanlig å regne at en trengte minst 1 liter vann pr kg fisk pr minutt, og gjerne opp mot både 2 og 3 l / 
kg / min.  
 

 

 

 

 

 
Figur A. Tilgjengelig oksygen i ulike 

vann-kvaliteter avhengig av temperatur: 

Oksygen i råvannet (grå søyler), 

tilgjengelig andel for fisken (rød linje) 

og tilgjengelig for fisk ved 200 %  

oksygen-metning (blå linje).  

 
 
Det er nå vanlig å tilsette oksygen til driftsvannet slik at tilgjengelig oksygenmengde i innløpet til 
karene er større. Med samme krav til konsentrasjon i avløpet, kan en da produsere mange ganger så 
mye fisk på en liter vann ved 12oC som en ellers kunne gjort (blå linje i figur A). Ved 
driftsoksygenering baserer en seg på høyt trykk i gassinnløsere for å få mer gass inn i vannet som skal 
superoksygeneres. Oksygen blir tilsatt driftsvannet gjennom delstrømsprisippet da man tar ut en 
delstrøm og overmetter denne med gass før delstrømmen tilsettes hovedledningen og deretter til hvert 
kar. F.eks. benytter Hydro Gas sitt HT system et gasstrykk på opptil 6 bar der det kan oppnås en 
overmetning på minst 1000 %. Dersom delstrømmen utgjør 15 % av vannmengden i hovedledningen, 
vil inntaksvannet inn til karet være overmettet til 250 %. Ønskes en høyere innblandingsprosent, kan 
man ta ut en ny delstrøm på samme vannledning og superoksygenere denne. I alle våre beregninger er 
minimumsvannbehovet for anlegget vanligvis regnet ut fra at en benytter oksygenert vann med 200 % 
metning inn til karene.  Dette er situasjon to fra venstre i figur B, og det er da vanlig å regne at en 
trenger mellom 0,1 og 0,5 liter vann pr kg fisk pr minutt. I denne søknaden er det imidlertid i 
utgangspunktet anleggets egne tall for planlagt vannbruk i gjennomstrømmingsdelen av anlegget lagt 
til grunn, der fiskens oksygenbehov dekkes inn gjennom en kombinasjon av oksygentilsetting i 
råvannet, individuelll karoksygenering samt karlufting.  
 
Etter hvert har man også montert opplegg for oksygenering av vannet i selve karet. Ved 
karoksygenering benyttes lavtrykksinnløsere, der disse kan dimensjoneres ut fra min - maks belastning 
med fisk, vannmengder tilgjengelig samt ønsket oksygenmetning i karet. Ved karoksygenering føres 
en ekstra ledning med overmettet råvann inn til hvert kar. Hydro Gas sine lavtrykksinnløsere evner å 
komme opp i en metning på langt over 400 % (et trykk på 0,6 - 1,5 bar). Det er således mulig å 
dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede overmetningen en ønsker på ha på 
anlegget. Dette ble først benyttet som en sikkerhetsløsning for nødstilfeller hvis vanntilførselen skulle 
stanse, men er nå i større grad blitt vanlig for å kunne utnytte vannet lenger i karene. Men da hoper 
avfallsstoffer fra fisken seg opp i vannet, og en må lufte ut CO2 for at vannet skal ha den ønskete 
kvaliteten for fisken. Med slike ordninger (nr to fra høyre i figur B) kan vannbruken reduseres til godt 
under 0,1 liter pr kg fisk pr minutt.  CO2 lufting er nå vanlig på hvert enkelt kar i de aller fleste 
settefiskanlegg. 
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Figur B. Utvikling i vannbruk i settefiskproduksjon, fra de rene gjennomstrømmingsanlegg (til 

venstre), via oksygenering av råvann (to fra venstre), med CO2 lufting (tre fra venstre) til 

resirkuleringanlegg der hele eller deler av vannmengden resirkuleres (til høyre). Rammer for 

vannbruk er angitt nederst. 
 
 
Dersom en ønsker å holde vannet enda lenger i karene, så vil i tillegg avfallsstoff både fra fiskens 
faeces og spillfôr samle seg opp og gjøre vannkvaliteten dårlig. En må derfor koble på et renseanlegg 
bestående av både filter for å håndtere de partikulære stoffene, samt et biofilter for å håndtere de 
oppløste stoffene. Da kan man i prinsippet resirkulere så godt som det meste av vannet, og 
vannbehovet er redusert til et minimum. Det finnes flere resirkuleringsanlegg som har vært i drift i 
flere år, der en resirkulerer større eller mindre deler av vannet i anlegget til enhver tid. Samlet sett kan 
en da komme ned i vannbruk på under 0,05 liter vann pr kg fisk pr minutt (til høyre i figur B). Dette er 
ned mot 1% av vannbruken en har sammenlignet med et rent gjennomstrømmingsanlegg. 
 
Det har videre vært stilt spørsmål ved hvordan tilsetting av oksygenovermettet vann på innløpsstokken 
påvirker oksygennivået i karet, og dermed miljøet for fisken. Sintef Fiskeri og Havbruk AS har på 
vegne av sentrale næringsaktører utført målinger av bl.a. oksygennivå i karene på flere anlegg med 
ulik grad av oksygenovermettingen på driftvannet, og opp mot 250 % overmetning. Målingene viser at 
oksygennivået i karene veldig raskt stabiliseres, og at det er liten sammenheng mellom 
oksygenmetning i innløpsrør og maksimalt målt oksygenmetning i oppdrettskar. Målingene viste også 
at det høyeste oksygennivået er langs langs karveggen der vannet kommer inn, og så avtar det inn mot 
karets senter der avløpet oftest er. O2 gradienter i karene henger sammen med karenes størrelse, 
mengde fisk og temperaturen. Den største gradienten som ble målt i ett oppdrettskar, var på 30 % 
mellom avløpet og like ved inntaket. Det representerer en typisk situasjon i et stort kar med mye fisk 
og når vanntemperatur er høy. Vinterstid er gradientene typisk mellom 1 og 10 % avhengig av 
karstørrelse.  
 
 


