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FORORD  
 
 
Lerøy Vest AS avd. Tau (reg.nr. R/ST 0004) søker om utvidelse av konsesjonen fra 2,49 til 5,0 
millioner sjødyktig settefisk i gjennomstrømmingsanlegget i Tauvågen i Strand kommune. 
 
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en utvidelsessøknad. 
Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for vurdering av behov for og eventuelt konsesjon etter 
Vannressursloven, 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 7. november 2008, mens det meste 
er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Lerøy Vest AS avd. Tau. 
  
Rådgivende Biologer AS takker Lerøy Vest AS ved Willy Skålevik og Jesper Økland for oppdraget. 
 

 Bergen, 6. desember 2010 
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SAMMENDRAG  
 

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

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Lerøy Vest AS avd. Tau (reg.nr. R/ST 
0004), med konsekvensutredning. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1393, 39 sider, ISBN 978- 82-7658-818-7 
 
Lerøy Vest AS avd. Tau (reg.nr. R/ST 0004) søker om utvidelse av konsesjonen fra 2,49 til 5,0 
millioner sjødyktig settefisk for anlegget på lokalitet Tauvågen (lok. nr. 11961) i Strand kommune.  
Denne rapporten oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for denne 
konsesjonsbehandlingen.  
 
Produksjonen vil bestå av 0,75 millioner 155 grams tidlig høstsmolt, 1,0 millioner 160 grams 
høstsmolt, 0,75 millioner 160 grams sein høstsmolt og 2,5 millioner 160 grams ettårs vårsmolt, 
tilsammen rundt 800 tonn levert fisk. Det er regnet et svinn på omtrent 21 % underveis i produksjonen, 
som utgjør omtrent 40 tonn. Med en antatt fôrfaktor på 1,2 over hele produksjonen, vil det medgå 
1000 tonn fôr årlig. Dette tilsvarer vel en firedobling av utslippene i forhold til dagens produksjon. 
 
Anlegget henter vann fra Krossvatnet som har et 87,5 km² stort nedbørfelt. Samlet gjennomsnittlig 
avrenning fra vassdraget er på 276,8 m³/min. Vassdraget inneholder to store og flere mindre innsjøer, 
der to av innsjøene er regulert for kraftproduksjon, med et samlet magasin på vel 10 mill m³. Anlegget 
har ikke konsesjon etter vannressursloven for uttak av vann til settefiskproduksjon da NVE ved 
behandling av utvidelsessøknaden til 2,49 mill stk settefisk og et midlere vannforbruk på 20 m³/min 
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 2,49 til 5 millioner sjødyktig settefisk, vil det 
ikke være behov for noen økning i magasinkapasiteten, selv om det gjennomsnittlige vannbehovet vil 
bli større enn i dag. Anleggets midlere minimum vannbehov ved CO2 lufting av vannet er beregnet til 
30 m³/min for å tilfredsstille Mattilsynets krav til et godt internmiljø i karene, men anlegget søker om 
et midlere uttak på 58,2 m³/min varierende fra 15 til 96 m³/min som ukesmiddel, hvilket utgjør 21 % 
av den årlige avrenningen. Anleggets økte uttak av vann er sikret gjennom en intensjonsavtale med 
Norsk Grønn Kraft der anlegget får kjøpe ut mer vann som ellers ville ha gått til kraftproduksjon 
dersom konsesjonsrammen til settefiskanlegget økes. Vassdraget har ikke oppgang av laksefisk.  
 
Avløpsvannet fra anlegget slippes urenset ut i sjø i Hidlefjorden på vel 20 meters dyp. Tidligere 
utførte undersøkelser viser at det er gode strøm- og vannutskiftingsforhold i sjøområdet utenfor 
avløpet der strømforholdene er tilstrekkelige til å sikre en god spredning av organisk materiale fra 
anlegget, der en i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente en effektiv og god omsetning av 
organisk materiale fra avløpets nærområde og utover i resipienten. En resipientundersøkelse fra 2001 
viste også gode miljøforhold med hensyn på oksygenmetning i vannsøylen, sedimentkvalitet samt 
kvaliteten på bløtbunnsfaunaen. Helt inntil avløpet var faunaen naturlig nok påvirket på grunn av den 
lokale tilførselen. Disse gode miljøforholdene ble bekreftet i en ny resipientundersøkelse utført i 2010. 
 
Den omsøkte utvidelsen medfører ikke inngrep utover en økning i karvolumet ved at eksisterende 
produksjonskar byttes til færre og større innenfor anleggsområdet. I tillegg er det planlagt utlagt to nye 
utslipp omtrent ved de gamle utslippspunktene samt et nytt ferskvanninntak ved eksisterende inntak. 
Generelt sett vil en utvidelse føre til økt behov for vann til anlegget, men reservemagasinene er rikelig 
store nok, samt at de nye store produksjonskarene vil bli etablert med oksygenering og karluftere, som 
også vil fungere 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, både ved trygging av de få 
arbeidsplassene, men særlig ved å sikre smolt til Lerøy Vest AS sine anlegg. 
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LERØY VEST AS AVD. TAUVÅGEN 
 
Settefiskanlegget i Tauvågen (reg. nr. R/ST 0004, lokalitetsnummer 11961 Tauvågen) har hatt 
konsesjon siden 29. august 1986. Anlegget har vært gjennom en rekke utvidelser og eierskifter siden 
oppstart. Konsesjonsrammen er i dag på 2,49 millioner sjødyktig settefisk, og en søker nå om utvidelse 
til 5 millioner sjødyktig settefisk. 
  

Anlegget 
 
Anlegget ligger i Tauvågen ut mot Hidlefjorden i Strand kommune, inntil utløpet fra Tauelva som er 
utløpselven av Tauvassdraget. Anlegget har eget klekkeri med startfôringsavdeling inne, og god 
karkapasitet ute (figur 1 og 2). Anlegget har fire stk inntak for vann fra Krossvatn, og avløpsvannet 
slippes urenset ut på 20 m dyp utenfor vågen. I forbindelse med denne utvidelsen skal det legges ut to 
nye utslipp i sjø. I tillegg skal karkapasiteten økes internt på anleggsområdet. Innenfor gjeldende 
reguleringsregime av vassdraget økes også vannbruken noe.  
 

 
 
Figur 1. Plassering av settefiskanlegget til Lerøy Vest AS i Tauvågen. Anlegget sees fremst på bildet, 
midt på bildet sees Krossvatnet, og helt i bakgrunnen sees Bjørheimsvatnet (fra www.norgei3d.no). 
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Figur 2. Oversikt over Tauvågen med Lerøy Vest AS avd. Tau (dagens bygninger i rødt og blå utekar) 
liggende på sørsiden av det ene utløpet til Tauelva, med de fire inntakene i Krossvatnet, samt to 

avløpsledninger i sjø utenfor Tauvågen. 
 
 

  
 

 

 

 

 
Figur 3. I inneavdelingen er det bl.a. et 

klekkeri (oppe til venstre), 34 stk 2m 
startfôringskar (oppe til høyre) sammen 

med 8 stk 3 m yngelkar (til høyre).  
 

 

 
Produksjonsanlegget inne består av en etasje med klekkeri, startfôring og yngelpåvekstavdeling. Til 
oppvarming av vann benyttes en kombinasjon av varmepumpe og varmeveksler med sjøvann i den 
kalde årstiden. 
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Klekkeriet består av tradisjonelle klekkebakker i klekkerenner, som ved utvidelsen delvis vil bli 
erstattet med ett eller flere nye klekkeskap med stor kapasitet. 
 
Karkapasitet inne (jf. figur 3) er fordelt på følgende kar, med et samlet volum på 178 m³: 
• 34 stk 2x2 m2 starfôringskar med vannhøyde 0,6 m og volum på 2,4 m3 = 82 m³ 
• 8 stk 3 m startfôringskar/små yngelkar med vannhøyde 1,7 m og volum på 12 m3 = 96 m³ 
 
I forbindelse med utvidelsen vil disse karene erstattes med 8 stk nye 8 m kar med vannhøyde 1,7 m og 
volum på 85 m³ = 680 m³. 
 
Karkapasitet ute (jf. figur 4) er i dag samlet på rundt 1620 m3 fordelt på følgende kar: 
• 3 stk 5 m kar med vannhøyde 1,5 m og volum på 29 m³ = 87 m³. 
• 18 stk 8 m kar med vannhøyde 1,7 m og volum på 85 m3 = 1530 m³. 
 
Anlegget planlegger å bytte ut samtlige utekar (jf. nederst på figur 4), og karkapasiteten ute vil bli 
9276 m³ på fordelt på følgende kar: 
• 6 stk 7 m kar med vannhøyde 1,7 m og volum på 65 m³ = 390 m³.  
• 4 stk 12 m kar med vannhøyde 3,5 m og volum på 396 m3 = 1584 m³. 
• 6 stk 14 m kar med vannhøyde 3,5 m og volum på 539 m³ = 3234 m³. 
• 4 stk 18 m kar med vannhøyde 4 m og volum på 1017 m3 = 4068 m³. 
 

  

 

 

 

 

 
Figur 4. Oversikt over 

dagens uteavdeling 

bestående av en seksjon 

med 10 stk 8 m kar med 

lysstyring og en seksjon 
med 8 stk 8 m kar (øverst 

til venstre og høyre) samt 

planlagt nytt uteanlegg 
(til høyre) bestående av 6 

stk 7 m kar (blå sirkler), 

4 stk 12 m kar (orange 
sirkler), 6 stk 14 m kar 

(grønne sirkler) samt 4 

stk 18 m kar (lilla 

sirkler). 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1393 7 

De store karene vil bli utstyrt med individuell oksygenering og CO2 lufting. Økningen i karvolum vil 
skje innenfor nåværende benyttet areal. Med en maksimalbelastning på 418 tonn i anlegget i 
begynnelsen av april, vil tettheten i karene ikke overstige 45 kg/m³. 
 

Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget har sitt inntak i innsjøen Krossvatn (17 moh) (NVE nr 23089), som er 0,106 km² stort (jf. 
figur 2). Anlegget tar inn ubehandlet råvann via fire vanninntak (450 mm PEH ledninger) som ligger 
fra 3 til 25 m inne i vannet på 1 til 2,5 m dyp. De grunne inntakene gjør at vannets temperatur kan 
variere mellom 1 °C om vinteren og opp mot 24 °C om sommeren. Vannet ledes inn i et inntakshus og 
føres nedover til anlegget gjennom to stk rundt 100 m lange 500 mm ledninger og inn på en nivåtank 
før det fordeles til anlegget sine ulike avdelinger (figur 5). Med et fall på vel 13 m gir dette er 
teoretisk trykk inn til anlegget på rundt 1,3 kg, som sikrer en leveringskapasitet på opp mot 27 m³/min. 
Anlegget sin inntakskapasitet i Krossvatnet vil bli økt i forbindelse med denne utvidelsen, og det 
planlegges en ny 1000 mm ledning ned til anlegget parallelt med de eksisterende inntaksledningene. 
 

 
 
Figur 5. Anlegget har fire vanninntak i Krossvatn (øverst til venstre) som ligger mellom 1 og 2,5 m 

dyp. Vannet ledes inn i et inntakshus (øverst til høyre) og ledes ned til anlegget via to ledninger til en 

nivåtank (nede til venstre) hvor vannet tilsettes oksygen (nede til høyre) før vannet fordeles rundt til de 

ulike avdelingene til anlegget. 

 
Da Inter Aqua AS søkte om utvidelse til 2,49 millioner smolt, hadde NVE søknaden inne til vurdering 
av konsesjonsplikt. Det var da søkt om et gjennomsnittlig uttak på 20 m³/min varierende fra 4,3 til 41 
m³/min som månedsmiddel. NVE konkluderte med at dette ikke medførte større ulempe for allmenne 
interesser, og at anlegget ikke trengte konsesjon etter vannressursloven (vedtak datert 17. juni 2002). I 
forbindelse med utvidelsen søker anlegget om et midlere uttak på 60 m³/min varierende fra 15 til 96 
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m³/min som månedsmiddel. Dette for å kunne benytte mer vann enn det teoretiske behovet i perioder 
med god vanntilførsel i vassdraget. Det gjøres oppmerksom på at det ikke søkes om noen endring av 
de vilkårene som ligger til grunn for Norsk Grønn Kraft (Tau Mølle) sin tillatelse til uttak av vann til 
kraftproduksjon. Anleggets økte vannbehov vil bli dekket inn ved kjøp av vann som ellers ville ha gått 
til kraftproduksjon. 
 
I forbindelse med søknaden om utvidelse søkes det i denne fasen om økt vannuttak fra inntaksstedet i 
innsjøen Krossvatnet. 
 
Anlegget har oksygeneringsanlegg med tilførsler både til driftsvannet (grunnoksygenering) og ved 
diffusorer til de enkelte karene. På det utvidete anlegget vil fiskens oksygenbehov dekkes inn gjennom 
en kombinasjon av oksygentilsetting på inntaksvannet i hele produksjonssyklussen fram til smoltutsett 
samt individuell karoksygenering. Det skal investeres i utstyr som sørger for oksygentilsetting i 
driftsvannet (høytrykksinnløsere) samt individuell oksygenstilsetting til hvert av de store karene ute. 
Til dette benyttes oksygeninnblander (lavtrykksinnløser) på vanninntaket til hvert enkelt kar 
(Oxytech). Alternativt benyttes Sterner diffusorer for å sikre jevn og stabil oksygentilsetting. 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-, 14- og 18 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 også et nyttig beredskapstiltak 
for vannsparing i de periodene en risikerer lav avrenning og tilførsler av vann til anlegget.  
 
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 
resirkuleringsanlegg der mengde nytt vann utgjør 1 – 2 %, 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 

 
Anlegget leier vannrettene fra Norsk Grønn Kraft der kraftstasjonen ligger i Tau Mølle, som er 
nabovirksomheten til settefiskanlegget. Tau Mølle er et eget lokalt eiet selskap som har vært i drift i 
over 150 år, og i tillegg til produksjon av diverse kornprodukter og mel har Norsk Grønn kraft 
kraftproduksjon her med eget inntak i Krossvatnet. Både Bjørheimsvatnet og Tysdalsvatnet er regulert 
i forbindelse med kraftproduksjon. Lerøy Vest AS har inngått en intensjonsavtale med Norsk Grønn 
Kraft som sikrer smoltanlegget tilstrekkelig vann til den omsøkte utvidelsen. Avtalen innebærer at 
smoltanlegget får kjøpe ut vann som ellers ville ha gått til kraftproduksjon. 
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Planlagt produksjon 

 

Anlegget legger opp til å produsere følgende fire grupper med fisk halvt om halvt 
• 0,75 mill stk tidlig høstsmolt, snittvekt 155 gram for levering innen uke 34 (rundt 20. august) 
• 1,0 mill stk høstsmolt, snittvekt 160 gram for levering innen uke 39 (rundt 30. september) 
• 0,75 mill stk høstsmolt, snittvekt 160 gram for levering innen uke 45 (rundt 10. november) 
• 2,5 mill stk ettårssmolt, snittvekt 160 gram for levering i perioden 15. april til 15. mai, dvs 50-

50 % i april/mai 
 
Produksjonssyklussen i anlegget er planlagt som følger: 0,92 millioner yngel klekkes og startfôres 
rundt 15. januar etter innlegg av 1 mill øyerogn i rundt 5. november. Denne gruppen fôres fram til 0,75 
millioner 155 grams tidlig høstsmolt for levering rundt 20. august. 1,4 millioner yngel klekkes og 
startfôres rundt 10. februar etter innlegg av 1,6 mill øyerogn i rundt 10. desember. Denne gruppen 
fôres fram til 1,0 millioner 160 grams høstsmolt for levering rundt 30. september. 0,92 millioner yngel 
klekkes og startfôres rundt 15. mars etter innlegg av 1 mill øyerogn i rundt 20. januar. Denne gruppen 
fôres fram til 0,75 millioner 160 grams høstsmolt for levering rundt 10. november. 3,1 millioner yngel 
klekkes og startfôres rundt 10. april etter innlegg av 3,8 mill øyerogn i rundt 15. februar. Denne 
gruppen fôres fram til 2,5 millioner 160 grams ettårssmolt for levering i puljer fra 20. april til 20. mai, 
jf. tabell 1 og figur 6).  
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir rundt 800 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på 
omtrent 840 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 21 % svinn/utsortering fra 
startfôring og gjennom produksjonssyklussen fram til fisken er levert fra anlegget. Dette tapet utgjør 
en samlet fiskemengde på rundt 40 tonn for hele anlegget (fra tabell 1). Med en fôrfaktor på 1.2, vil 
det medgå 1000 tonn fôr årlig. 
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Figur 6. Planlagt produksjon på 5,0 millioner 

smolt ved Lerøy Vest AS avd. Tau: Antall fisk 
(over), snittvekt på fisken i anlegget (søyler) og de 

enkelte gruppene (linjer) (over til høyre) og 

biomasse (til høyre) ved utgangen av hver uke. 
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Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på 417 tonn fisk i uke 15. 
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Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus etter utvidelsen av anlegget i Tauvågen med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av 
alle typer fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Lerøy Vest AS. 

 
Uke Høstfisk, gruppe 1 Høstfisk, gruppe 2 Høstfisk, gruppe 3 Ettåring 1.år Ettåring 2.år

nr antall snittvekt biomasse 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 1000 gram tonn
1 920 2 500 120,0 300,00 3420 88 300,0

2 920 2 500 121,7 304,23 3420 89 304,2

3 920 0,2 0,17 2 500 123,4 308,51 3420 90 308,7

4 900 0,3 0,23 2 500 125,1 312,86 3400 92 313,1

5 900 0,4 0,32 2 500 126,9 317,26 3400 93 317,6

6 900 0,5 0,45 1400 0,2 0,25 2 500 128,7 321,73 4800 67 322,4

7 900 0,7 0,64 1400 0,3 0,35 2 500 130,5 326,26 4800 68 327,3

8 880 1,0 0,87 1400 0,4 0,50 2 500 132,3 330,86 4780 70 332,2

9 880 1,4 1,23 1350 0,5 0,68 2 500 134,2 335,52 4730 71 337,4

10 880 1,9 1,67 1350 0,7 0,95 2 500 137,1 342,63 4730 73 345,3

11 880 2,6 2,28 1350 1,0 1,30 920 0,2 0,17 2 500 140,9 352,34 5650 63 356,1

12 880 3,4 3,00 1300 1,3 1,70 900 0,3 0,23 2 500 145,9 364,85 5580 66 369,8

13 880 4,5 3,94 1300 1,8 2,31 900 0,4 0,32 2 500 151,1 377,82 5580 69 384,4

14 850 6,3 5,36 1300 2,3 3,04 900 0,5 0,45 3 100 0,2 0,56 2 500 156,5 391,24 8650 46 400,7

15 850 8,0 6,82 1300 3,1 4,00 900 0,7 0,64 3 100 0,3 0,79 2 500 162,1 405,14 8650 48 417,4

16 850 10,2 8,67 1250 4,1 5,07 880 1,0 0,87 3 100 0,4 1,10 2 000 130,0 260,00 8080 34 275,7

17 850 13,0 11,04 1250 5,2 6,44 880 1,3 1,15 3 100 0,5 1,55 2 000 134,6 269,24 8080 36 289,4

18 840 16,0 13,41 1250 6,6 8,20 880 1,7 1,51 3 100 0,7 2,12 1 000 139,4 139,40 7070 23 164,6

19 840 19,6 16,50 1250 8,3 10,43 880 2,3 1,99 3 000 0,9 2,79 1 000 100,0 100,00 6970 19 131,7

20 840 24,2 20,29 1250 10,3 12,83 880 3,0 2,62 3 000 1,2 3,67 500 100,0 50,00 6470 14 89,4

21 800 28,7 22,97 1250 12,6 15,78 880 3,9 3,45 3 000 1,6 4,82 5930 8 47,0

22 800 34,1 27,30 1250 15,5 19,41 850 5,0 4,24 3 000 2,1 6,35 5900 10 57,3

23 800 40,6 32,45 1200 19,1 22,91 850 6,3 5,39 3 000 2,8 8,35 5850 12 69,1

24 800 48,2 38,58 1200 23,5 28,18 850 7,8 6,63 2 900 3,7 10,63 5750 15 84,0

25 800 57,3 45,86 1200 27,9 33,50 850 9,6 8,15 2 900 4,5 13,07 5750 17 100,6

26 800 65,8 52,67 1200 33,2 39,82 840 11,8 9,91 2 900 5,5 16,08 5740 21 118,5

27 755 75,6 57,10 1100 39,4 43,39 840 14,5 12,19 2 900 6,8 19,77 5595 24 132,4

28 750 83,9 62,96 1100 45,3 49,84 840 17,8 14,99 2 900 8,4 24,32 5590 27 152,1

29 750 93,2 69,87 1100 52,0 57,25 830 21,2 17,61 2 800 10,3 28,87 5480 32 173,6

30 750 103,4 77,55 1100 59,8 65,76 830 25,2 20,93 2 800 12,7 35,51 5480 36 199,7

31 750 114,8 86,06 1100 68,7 75,54 830 30,0 24,88 2 800 15,6 43,67 5480 42 230,2

32 750 127,4 95,52 1010 76,2 76,98 800 35,6 28,50 2 800 19,2 53,71 5360 48 254,7

33 750 141,3 106,01 1000 84,6 84,59 800 42,4 33,88 2 750 23,6 64,88 5300 55 289,4

34 750 156,9 117,65 1000 93,9 93,88 800 50,3 40,27 2 750 28,0 77,12 5300 62 328,9

35 1000 104,2 104,19 800 59,8 47,87 2 750 33,3 91,68 4550 54 243,7

36 1000 115,6 115,63 800 68,7 54,99 2 750 38,3 105,31 4550 61 275,9

37 1000 128,3 128,33 800 73,7 58,96 2 750 44,0 120,96 4550 68 308,3

38 1000 142,4 142,43 760 81,8 62,16 2 750 50,5 138,95 4510 76 343,5

39 1000 158,1 158,08 750 90,8 68,08 2 750 58,0 159,61 4500 86 385,8

40 750 100,7 75,56 2 750 66,7 183,34 3500 74 258,9

41 750 111,8 83,86 2 750 71,5 196,57 3500 80 280,4

42 750 124,1 93,07 2 750 76,6 210,75 3500 87 303,8

43 750 137,7 103,30 2 500 82,2 205,41 3250 95 308,7

44 750 152,9 114,64 2 500 85,1 212,71 3250 101 327,3

45 750 163,9 122,91 2 500 91,2 228,05 3250 108 351,0

46 2 500 92,5 231,26 2500 93 231,3

47 2 500 93,8 234,52 2500 94 234,5

48 2 500 95,1 237,82 2500 95 237,8

49 2 500 96,5 241,17 2500 96 241,2

50 2 500 97,8 244,57 2500 98 244,6

51 2 500 99,2 248,01 2500 99 248,0

52 2 500 100,6 251,51 2500 101 251,5

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 i Tauvågen. 
 

Uke Høstfisk, gruppe 1 Høstfisk, gruppe 2 Høstfisk, gruppe 3 Ettåring 1.år Ettåring 2.år samlet O2 behov i anlegget

nr o2 behov oksygen 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 temp mg/kg g/min g/min kg/time
1 4 1,26 378,0         378,0            22,7

2 4 1,26 383,3         383,3            23,0

3 13 11,34 1,9               4 1,26 388,7         390,6            23,4

4 14 12,15 2,8               4 1,26 394,2         397,0            23,8

5 14 12,15 3,9               4 1,26 399,7         403,6            24,2

6 14 11,50 5,2               12 10,59 2,7               4 1,26 405,4         413,2            24,8

7 14 11,50 7,3               12 10,59 3,8               4 1,26 411,1         422,1            25,3

8 14 11,50 10,0             13 10,73 5,4               4 1,26 416,9         432,3            25,9

9 14 8,90 10,9             14 11,50 7,8               4 1,26 422,8         441,5            26,5

10 14 8,90 14,9             14 11,50 11,0             5 1,52 520,8         546,6            32,8

11 14 8,90 20,3             14 8,90 11,5             14 12,15 2,0                5 1,52 535,5         569,4            34,2

12 14 8,08 24,2             14 8,90 15,1             14 12,15 2,8                6 1,67 609,3         651,4            39,1

13 14 7,27 28,7             14 8,90 20,6             14 11,50 3,7                7 1,96 740,5         793,4            47,6

14 14 6,28 33,7             14 8,90 27,1             14 11,50 5,2                10 9,18 5,1                7 1,96 766,8         837,9            50,3

15 14 5,72 39,0             14 8,08 32,3             14 11,50 7,3                11 9,69 7,6                8 2,16 875,1         961,4            57,7

16 14 5,69 49,4             14 7,27 36,8             14 8,90 7,8                12 10,02 11,1               8 2,16 561,6         666,6            40,0

17 14 5,10 56,3             14 6,51 42,0             14 8,90 10,2               14 11,50 17,9               9 2,43 654,2         780,6            46,8

18 14 4,77 64,0             14 6,28 51,5             14 8,90 13,5               14 11,50 24,3               9 2,43 338,7         492,0            29,5

19 14 4,61 76,0             14 5,72 59,7             14 8,90 17,7               14 11,50 32,0               9 2,43 243,0         428,5            25,7

20 14 4,43 89,9             14 5,69 73,0             14 8,08 21,2               14 8,90 32,6               9 2,43 121,5         338,2            20,3

21 14 4,34 99,7             14 5,10 80,5             14 8,08 27,9               14 8,90 42,9               251,0            15,1

22 14 4,23 115,5           14 4,84 93,9             14 6,51 27,6               14 8,90 56,5               293,5            17,6

23 14 4,15 134,7           14 4,61 105,6           14 6,28 33,9               14 8,90 74,4               348,5            20,9

24 14 4,08 157,4           14 4,46 125,7           14 5,96 39,5               14 8,08 85,9               408,5            24,5

25 14 4,03 184,8           14 4,36 146,0           14 5,52 45,0               14 7,27 95,0               470,9            28,3

26 14 3,99 210,2           14 4,24 168,8           14 5,22 51,7               14 6,51 104,7             535,4            32,1

27 14 3,95 225,6           14 4,16 180,5           14 4,91 59,8               14 6,28 124,2             590,1            35,4

28 14 3,93 247,4           14 4,11 204,8           14 4,71 70,6               14 5,72 139,1             661,9            39,7

29 14 3,91 273,2           14 4,06 232,4           14 4,53 79,8               14 5,69 164,3             749,7            45,0

30 14 3,65 283,0           14 4,02 264,4           14 4,41 92,3               14 5,10 181,1             820,8            49,2

31 14 3,65 314,1           14 3,98 300,6           14 4,30 107,0             13 4,51 197,0             918,7            55,1

32 14 3,65 348,6           14 3,95 304,1           14 4,21 120,0             13 4,30 231,0             1 003,7         60,2

33 14 3,65 386,9           14 3,93 332,4           14 4,13 139,9             12 3,89 252,4             1 111,7         66,7

34 14 3,65 429,4           14 3,91 367,1           13 3,88 156,3             12 3,77 290,8             1 243,5         74,6

35 13 3,40 354,2           13 3,74 179,0             11 3,38 309,9             843,2            50,6

36 12 3,17 366,6           12 3,46 190,3             11 3,33 350,7             907,5            54,4

37 12 3,17 406,8           12 3,45 203,4             10 3,10 375,0             985,2            59,1

38 11 2,90 413,1           11 3,14 195,2             10 3,14 436,3             1 044,5         62,7

39 10 2,75 434,7           11 3,12 212,4             9 2,68 427,8             1 074,9         64,5

40 10 2,75 207,8             9 2,66 487,7             695,5            41,7

41 10 2,75 230,6             8 2,36 463,9             694,5            41,7

42 9 2,43 226,2             7 2,13 448,9             675,1            40,5

43 9 2,43 251,0             6 1,80 369,7             620,7            37,2

44 8 2,16 247,6             5 1,63 346,7             594,3            35,7

45 7 1,96 240,9             4 1,35 307,9             548,8            32,9

46 4 1,35 312,2             312,2            18,7

47 4 1,35 316,6             316,6            19,0

48 4 1,35 321,1             321,1            19,3

49 4 1,35 325,6             325,6            19,5

50 4 1,35 330,2             330,2            19,8

51 4 1,35 334,8             334,8            20,1

52 4 1,26 316,9             316,9            19,0

Oksygen
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Planlagt vannbruk  
 
I det følgende er det foretatt en teoretisk utregning av oksygen- og vannbehov for den planlagte 
produksjonen på 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 i Tauvågen. 

 
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 22,7 60,0 25,2 12,6 18,9 0,20 0,06

2 23,0 60,8 25,6 12,8 19,2 0,20 0,06

JAN 3 23,4 61,9 26,0 13,0 19,5 0,20 0,06

4 23,8 62,8 26,5 13,2 19,8 0,20 0,06

5 24,2 63,8 26,9 13,5 20,2 0,20 0,06

6 24,8 65,0 27,5 13,8 20,7 0,20 0,06

FEB 7 25,3 72,6 28,1 14,1 21,1 0,22 0,06

8 25,9 67,5 28,8 14,4 21,6 0,20 0,07

9 26,5 69,0 29,4 14,7 22,1 0,20 0,07

10 32,8 71,2 36,4 18,2 27,3 0,21 0,08

MAR 11 34,2 73,5 38,0 19,0 28,5 0,21 0,08

12 39,1 76,5 43,4 21,7 32,6 0,21 0,09

13 47,6 79,9 52,9 26,4 39,7 0,21 0,10

14 50,3 84,3 55,9 27,9 41,9 0,21 0,10

APR 15 57,7 88,3 64,1 32,0 48,1 0,21 0,12

16 40,0 60,3 44,4 22,2 33,3 0,22 0,12

17 46,8 64,2 52,0 26,0 39,0 0,22 0,13

18 29,5 40,8 32,8 16,4 24,6 0,25 0,15

19 25,7 34,6 28,6 14,3 21,4 0,26 0,16

MAI 20 20,3 28,2 22,5 11,3 16,9 0,32 0,19

21 15,1 14,6 16,7 8,4 12,5 0,31 0,27

22 17,6 17,9 19,6 9,8 14,7 0,31 0,26

23 20,9 21,9 23,2 11,6 17,4 0,32 0,25

JUN 24 24,5 26,7 27,2 13,6 20,4 0,32 0,24

25 28,3 27,5 31,4 15,7 23,5 0,27 0,23

26 32,1 32,5 35,7 17,8 26,8 0,27 0,23

27 35,4 36,7 39,3 19,7 29,5 0,28 0,22

JUL 28 39,7 42,4 44,1 22,1 33,1 0,28 0,22

29 45,0 45,7 50,0 25,0 37,5 0,26 0,22

30 49,2 52,8 54,7 27,4 41,0 0,26 0,21

31 55,1 61,0 61,2 30,6 45,9 0,26 0,20

32 60,2 66,4 66,9 33,5 50,2 0,26 0,20

AUG 33 66,7 75,6 74,1 37,1 55,6 0,26 0,19

34 74,6 86,1 82,9 41,5 62,2 0,26 0,19

35 50,6 65,5 56,2 28,1 42,2 0,27 0,17

36 54,4 74,2 60,5 30,2 45,4 0,27 0,16

SEP 37 59,1 77,1 65,7 32,8 49,3 0,25 0,16

38 62,7 85,9 69,6 34,8 52,2 0,25 0,15

39 64,5 96,4 71,7 35,8 53,7 0,25 0,14

40 41,7 55,6 46,4 23,2 34,8 0,21 0,13

OKT 41 41,7 60,3 46,3 23,2 34,7 0,21 0,12

42 40,5 65,4 45,0 22,5 33,8 0,22 0,11

43 37,2 66,9 41,4 20,7 31,0 0,22 0,10

44 35,7 71,2 39,6 19,8 29,7 0,22 0,09

NOV 45 32,9 76,3 36,6 18,3 27,4 0,22 0,08

46 18,7 46,3 20,8 10,4 15,6 0,20 0,07

47 19,0 46,9 21,1 10,6 15,8 0,20 0,07

48 19,3 47,6 21,4 10,7 16,1 0,20 0,07

49 19,5 48,2 21,7 10,9 16,3 0,20 0,07

DES 50 19,8 48,9 22,0 11,0 16,5 0,20 0,07

51 20,1 49,6 22,3 11,2 16,7 0,20 0,07

52 19,0 50,3 21,1 10,6 15,8 0,20 0,06

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

15 mgCO2/l

Spesifikk vannforbruk ved

*Ved bruk av luftere som fjerner 50 % av CO2 konsentrasjonen i vannet.  
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Middel CO2 konsentrasjon ved Tau Settefisk AS ved bruk av omsøkt vannmengd. 
(Maksimalt vannforbruk på 96,4 m³/min, og gjennomsnittlig vannforbruk på 58,2 m³/min)  
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Middel NH4
+
 (ammonium, TAN) konsentrasjon ved Tau Settefisk AS ved bruk av omsøkt vannmengd. 

(Maksimalt vannforbruk på 96,4 m³/min, og gjennomsnittlig vannforbruk på 58,2 m³/min)  
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Figur 7. CO2- og ammonium (TAN) konsentrasjon for hver uke gjennom året etter utvidelsen av produksjonen i 

anlegget i Tauvågen. 

 
 
Når mattilsynet sine krav til CO2 og ammonium (NH4

+) i karene er oppfylt, vil vannbruken i det 
planlagte anlegget være størst i august måned med opp mot 55 – 63 m³/minutt teoretisk beregnet 
forbruk på ukesbasis (tabell 3), mens gjennomsnittlig vannbruk vil bli på 30 m³/minutt. Vannforbruket 
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beregnes fra en kombinasjon av fiskens størrelse og vanntemperaturen. I juli og august vokser fisken 
best, temperaturene er høyest, biomassen er høy og vannbehovet størst. Etter at den andre gruppen av 
høstsmolt er ute av anlegget i løpet av september, er mengden fisk i anlegget mindre, og vannbehovet 
reduseres også når temperaturen går ned (tabell 3). Søker ønsker normalt å kunne benytte mer vann 
enn minimum vannbehov, og søker således om et årlig middel vannuttak på 60 m³/min varierende fra 
15 til 96 m³/min på ukesbasis (tabell 3). Dette for å kunne benytte mer vann enn det teoretiske behovet 
i perioder med god vanntilførsel i vassdraget. 
 
Effektive karluftere 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. 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 7 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 
om sommeren. 
 
Anlegget er sikret nok vann til anlegget gjennom en intensjonsavtale med Norsk Grønn Kraft, som 
innebærer at smoltanlegget får kjøpe ut mer vann som ellers ville ha gått til kraftproduksjon, dersom 
anlegget får konsesjon på økt produksjon av settefisk. Vassdraget inneholder også to store magasin 
som en sikkerhet for perioder med lavere vannføring. Dette innebærer at anlegget som regel har mer 
ferskvann tilgjengelig 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 hvor vannet ledes 
inn på ett stålrør som deler seg i to hvor det er påmontert to stk 450 mm avløpsslanger. Disse er rundt 
550 m lange og ligger utover i Tauvågen og munner ut på vel 20 m dyp (figur 8). Smoltanlegget har 
ikke etablert rensing av avløpsvannet da dette går ut i et åpent sjøområde med god vannutskifting og 
betydelig resipientkapasitet. I forbindelse med utvidelsen har anlegget planer om å legge ut to nye 
rundt 550 m lange 1000 mm avløpsslanger på omtrent samme sted som i dag på rundt 25 m dyp. 
 
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). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Utslippet føres via to ledninger fra anlegget 

og utover i Tauvågen (oppe til venstre og høyre) og 

ledes ut urenset på vel 20 m dyp utenfor Tauvågen i 

Hidlefjorden i god strømførende sjø (til høyre). 

Figuren til høyre er hentet fra rapporten fra 

resipientundersøkelsen i 2010 der sjøbunnen rundt 

utslippene ble loddet opp (Tveranger m.fl. 2010). 
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Det planlagte anlegget på Tau vil, med en årlig produksjon på 840 tonn fisk, da få følgende ”utslipp”:  
• Samlet utslipp blir da på 126 tonn TOC / 220,5 tonn BOF7 / 189 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 840 tonn, tilsier dette en totalmengde på 12,6 tonn fosfor i avløpsvannet 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 vel 7,1 tonn fosfor hvorav 3,8 tonn er oppløst 
 

Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (SFT veileder kapittel 5) har egne formler for 
beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 1000 tonn) og fôrbruk (her 570 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 48,7 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 9,2 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 120 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 Lerøy Vest AS avd. Tau blir det samme som for 
eksisterende anlegg, i og med at det ikke planlegges nye reguleringer eller arealmessige utvidelser av 
betydning på selve anleggsområdet. Den fysiske endringen vil i hovedsak bestå i at eksisterende utekar 
fjernes og erstattes med nye større kar inne på anleggsområdet, samt at det legges ut to nye 
utslippsledninger for avløpsvann ut forbi Tauvågen samt et nytt inntak for ferskvann fra Krossvatnet 
og ned til anlegget parallelt med de eksisterende inntaksledningene. 
 
Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 
tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Tiltaksområdet for utvidelsen blir da foruten 
selve anleggsområdet, samt trasé for inntaksledning også eventuell endring i vannføring i vassdraget 
nedstrøms reguleringsmagasin med endret tapperegime, samt forholdene i resipienten ved økte utslipp. 
Forhold knyttet til fiskevelferd, smittehensyn og matloven dekkes ikke opp av denne rapporten, men 
vil være dekket opp i de beredskapsplaner anlegget har utarbeidet, og som vedlegges søknaden.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 
 

 
 
Figur 9. Tauelva i Strand kommune. Nedbørfeltet er markert med lys gult innenfor rosa linjer. Fra 

www.nve.no 
 
Tauelva (NVE nr 032.4Z) har et nedbørfelt på 87,47 km2 og en samlet årlig avrenning på 145,47 mill 
m3, (figur 9) hvilket gir en gjennomsnittlig vannføring til sjø på 276,8 m3/min eller 4,61 m3/s. 
Vassdragets samlete lengde er på vel 27 km (www.nve.no). 
 
Vassdragets høyeste del ligger øst og sør i nedbørfeltet med høyder mellom 500 og 700 moh, mens 
nedbørfeltet ellers stort sett ligger under 500 moh der nedbørfeltets laveste del ligger ved det ene 
utløpet av Tauelva der settefiskanlegget ligger. Vassdraget har en rekke små og store innsjøer med 
Bjørheimsvatnet (innsjø nr. 1680, 33 moh) på 4,21 km² og Tysdalsvatnet (innsjø nr. 1681, 41 moh) på 
3,79 km² som de to største. Begge innsjøene er regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Nedrest i 
vassdraget ligger Krossvatnet (innsjø nr. 23089, 17 moh) på 0,106 km², og innsjøen er ikke regulert. 
Kraftverket i vassdraget har sitt inntak i nordenden av Krossvatnet, mens settefiskanlegget har inntaket 
200 m lenger sør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Gjennomsnittlig 

månedsvannføring i Tauelva, 

basert på den nærliggende 

NVE-målestasjoner Liarvatn 

(32.6). 

,

,

,
, ,

,

,

,

,

,

,
,

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
0

100

200

300

400

500

600

V
an

nf
ør

in
g 

(m
³/

m
in

)

Liarvatn (32.6),

Tauelva vannføring

Snitt 277 m³/min

 
 
Avrenningen er ikke jevnt fordelt over året, og høyest vannføring er det vanligvis om høsten i 
perioden fra september til desember med månedsmiddel på mellom 300 og 400 m³/min ved store 
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nedbørsmengder og også om våren i mai med månedsmiddel på omtrent 300 m³/min i forbindelse med 
snøsmelting og vårflom. Det kan være noe mindre tilrenning på vinteren med månedsmiddel på 
omtrent 200 m³/min i april, mens sommeren generelt kan være noe tørrere, med månedsmiddel på rett 
over 100 m³/min i juli (figur 10). Beregningene er gjort ved å tilpasse tallene fra det nærliggende feltet 
til Hetlandsåna (NVE nr 035.1Z), der det foreligger beregninger av vannføring utført av NVE, 
Hydrologisk avdeling, som igjen er basert på vannføringsstatistikk for Liarvatn i nedslagsfeltet til 
Jørpelandsåna for en periode på 39 år (1955 – 1993, Tveranger og Johnsen 2009). Hetlandsåna har 
omtrent samme innsjøandel av nedbørfeltet som Tauelva. 
 

Risiko for tørre perioder 
 
Nedbør og avrenning følger slett ikke alltid gjennomsnittet, og det vil forekomme perioder med 
betydelig mindre nedbør og avrenning i vassdraget. I dette nedbørfeltet er det størst sannsynlighet for 
liten tilrenning i tørre og kalde perioder om vinteren da fisken normalt bruker minst vann. I figur 11 
nedenfor er varighetskurver for fordeling av avrenning for hvert av kvartalene i året vist som 
akkumulert frekvens. Målingene er basert på beregninger fra NVEs Hydrologiske avdeling for det 
nærliggende nedbørfeltet til Hetlandsåna (035.1Z) og omregnet til Tauelva.  

 
Størst risiko for tørkeperioder finner en vinterstid i forbindelse med kalde og tørre perioder og på 
sommeren i forbindelse med varmt og fint vær. I februar er det 5 % sjanse for at det blir en måned med 
under 20 m³/min (ett av 20 år), mens dette ikke inntrer verken i januar eller mars. Dersom en jamfører 
dette med vannbehovet i perioden januar – mars samtidig som anlegget oppfyller de 
forvaltningsmessige kravene til et godt internmiljø i karene (tabell 3), vil anlegget nesten aldri ha 
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Figur 11. Varighetskurver for vannføringer vist som akkumulerte frekvenser av månedsgjennomsnitt 

for januar – mars og april - juni (øverst) og juli – september samt oktober – desember (nederst). 

Fordelingen er omregnet fra beregnet vannføringsstatistikk fra NVE hydrologiske avdeling for 

Hetlandsåna (035.1Z), som igjen er omregnet fra vannføringsstatistikk fra NVEs målestasjon 

Liarvatnet (32.6) for 39-årsperioden 2. juli 1955 til 2. juli 1993. 
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behov for å tappe av magasinet i denne perioden. Anlegget søker imidlertid om å benytte en 
gjennomsnittlig vannmengde på 62 m³/min i januar og henholdsvis 69 og 75 m³/min i februar og mars, 
noe som innebærer en sannsynlighet for at anlegget må tappe av magasinet omtrent hvert 10. år i 
januar, hvert 5. år i februar og hvert 3. år i mars. Også sommerstid er det perioder med tørke, og i juli 
vil det være 2,5 % sjanse for under 40 m³/min og 10 % sjanse for under 50 m³/min (i ett av ti år). I 
august vil det være 2,5 % sjanse for under 50 m³/min og 10 % sjanse for under 75 m³/min (i ett av ti 
år). (tabell 4 og figur 11). Jamfører en dette med det omsøkte vannbehovet til anlegget i juli og 
august, vil det teoretisk sett være behov for å tappe av magasinet omtrent hvert 10. år dersom anlegget 
benytter seg av den omsøkte mengden vann i disse to månedene. Dersom anleggets vannbruk som et 
minimum skal tilfredsstille Mattilsynet sine krav til nivået av ammonium (NH4

+) på 2 mg/l, vil 
anlegget teoretisk ha behov for å tappe av magasimet omtrent hvert 40. år. Så konklusjonen er at 
Lerøy Vest AS avd. Tau uansett har rikelig med vann til å sikre fisken et godt karmiljø på anlegget. 
 
Tabell 4. Sannsynlighet for at vannføringen er mindre enn angitte grenser i de ulike månedene 

(m³/min) med størst risiko for tørke. Tallene er omregnet fra beregnet vannføringsstatistikk for 

Hetlandsånafra (035.1Z), som igjen er omregnet fra vannføringsstatistikk fra NVEs målestasjon 

Liarvatnet (32.6) for 39-årsperioden 2. juli 1955 til 2. juli 1993. (se også vedleggstabellen bakerst i 

rapporten). 

 

Måned < 20 
m³/min 

< 30 
m³/min 

< 40 
m³/min 

< 50 
m³/min 

< 75 
m³/min 

< 100 
m³/min 

Januar  0 % 2,6 % 7,7 % 7,7 % 10,3 % 25,6 % 
Februar  5,1 % 7,7 % 17,9 % 17,9 % 30,8 % 35,9 % 
Mars 0 % 5,1 % 10,3 % 12,8 % 23,1 % 28,2 % 
Juli 0 % 2,6 % 2,6 % 10,3 % 25,6 % 46,2 % 
August 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 10,3 % 12,8 % 

 
 
Alminnelig lavvannføring er definert som den vannføring som kan påregnes år om annet i 350 dager 
av året beregnet ved at hvert år skytes ut de 15 laveste daglige observasjoner og dernest den laveste 
tredjedel av de gjenværende årlige minstevannføringer. Det laveste tall i den gjenstående rekken kalles 
den alminnelige lavvannføringen. Fra de omregnete måleseriene for Hetlandsåna/Liarvatnet (32.6), 
blir alminnelig lavvannføring på 195 l/s.  

Magasinkapasitet  
 

 
 

 

Figur 12. Ved det nordligste utløpet av Bjørheimsvatnet er det en dam med manuell tappeluke for anlegget 

(til venstre), mens det sørligste utløpet er regulert med en dam for kraftverket som styres maskinelt (til 

høyre). 
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Tauelva har to store innsjøer som også er regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Bjørheimsvatnet 
er regulert med 0,8 m (mellom 33,2 HRV og 32,4 LRV), mens Tysdalsvatnet er regulert 1,8 m 
(mellom 40,0 HRV og 38,2 LRV). Det er to utløp fra Bjørheimsvatnet. Det nordligste utløpet nærmest 
hovedveien er regulert med en gammel dam med tappeluker som åpnes og lukkes manuelt. 
Settefiskanlegget åpner og stenger denne luken etter behov, dvs når kraftverket står, har smoltanlegget 
tillatelse til å slippe vann til Krossvatnet. Det sørligste utløpet er regulert med en nyere dam i 
forbindelse med kraftproduksjonen, og denne styres etter kraftverket sitt behov (figur 12).   
 
Ved utløpet av Tysdalvatnet og et stykke nedover elven er det nokså flatt der elveløpet er regulert med 
en dam i forbindelse med kraftproduksjonen omtrent 250 m nedenfor elveutløpet (figur 13), og 
dammen reguleres etter kraftverket sitt behov.  
 
Til sammen har man da et samlet regulerbart magasinvolum på nesten 10 millioner m³. Magasinene er 
i all hovedsak knyttet til kjøringen av kraftverket, men settefiskanlegget vil i henhold til en avtale om 
økt vannuttak med Norsk Grønn Kraft ha vesentlig innvirkning på reguleringen av magasinene i de 
periodene det er lav avrenning til vassdraget. Dette gjelder særlig reguleringen av Bjørheimsvatnet. 
 
Tabell 5. 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 
Bjørheimsvatn 1680 4,21 km² 774 33,2 – 32,4 moh 3.370.000 m³ 
Tysdalsvatn 1681 3,79 km² 775 40,0 – 38,2 moh 6.500.000 m³ 
Samlet     9.870.000m³ 
 

 

 

 

Figur 13. Nedenfor utløpet av Tysdalsvatn er det nokså flatt (til venstre), der elven er regulert med en dam 
for kraftverket ca 250 m nedenfor utløpselven (til høyre). 

 

Resipienten Hidlefjorden  
 
Lerøy Vest AS avd. Tau har to utslipp til sjø utenfor Tauvika i Hidlefjorden på rundt 20 meters dyp ca 
550 m ut fra anlegget, sørvest for Kvedaneset. Fra utløpet skrår det jevnt nedover mot vest til over 190 
m dyp i fjordbassenget vel 2 km vest for utslippet. Hidlefjorden er vid og dyp flere km nord og syd for 
utslippet (figur 14).   
 
Anlegget har sitt utslipp til en stor og dyp fjord, som ligger i tilknytning til store fjordbasseng innenfor 
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og utenfor og med betydelig vannutskifting. Hidlefjorden har to hovedutløp mot nord der passasjen 
mellom Talgje og Fogn er den dypeste (rundt 190 m) der fjorden videre er forbundet med 
Talgjefjorden og Boknafjorden mot vest. Mot nordøst går Hidlefjorden over i Fognafjorden samtidig 
som det mot nord er en dyp og god forbindelse til Talgjefjorden. Hidlefjorden forgrener seg mot sør og 
sørøst helt til en ender opp innover i Ryfylkefjordene. Bassengtømmingseffekten bidrar til at store 
vannmengder passerer utenfor Tau hver dag, ikke bare på grunn av tidevannsbølgen som fyller opp og 
tømmer fjordene innefor Tau, men også på grunn av trykkdrevet strøm (ferskvannavrenning til 
fjordbassengene). Dette tilsier gode strøm- og utskiftingsforhold utenfor avløpene der utslippene ligger 
i tilknytning til store og dype fjorder og sund med god vannutskifting og høy resipientkapasitet. 
 
Rogalandsforskning gjennomførte høsten 2001 en resipientundersøkelse i sjøområdet ved og utenfor 
utslippet i forbindelse med søknaden om utvidelse fra 1 mill til 2,49 mill smolt. Tre stasjoner ble 
undersøkt, en like ved avløpet, en rundt 400 m sørvest for avløpet og en rundt 3 km vest for avløpet. 
Stasjonen tatt nærmest avløpet var naturlig nok påvirket av de lokale utslippene i form av fekalier fra 
anlegget og kommunal kloakk, mens de to øvrige stasjonene avspeilet naturtilstanden i området og var 
lite påvirket. Kornfordelingen viste et relativt grovkornet sediment på stasjonen nærmest avløpet (2,1 
% silt og leire), noe som avspeiler gode strømforhold i området. Glødetapet i sedimentet var også lavt 
(0,8 %), noe som indikerer god omsetning av tilførslene og lite akkumulerende forhold her. På de 
dypere stasjonene Tau 2 og Tau 3 var sedimentet naturlig nok mer finkornet. Glødetapet var imidlertid 
lavt på stasjon 2 (2,8 %), men noe høyere på stasjon 3 (11,2 %). 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 
Figur 14.. Enkelt dybdekart 

over Hidlefjorden med 
plassering av anlegget og 

utslippet utenfor Tauvågen  

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

 

 
Bunnfaunaen var naturlig nok påvirket av punktutslippene og de organiske tilførslene på stasjon 1. 
Børstenakken Capitella capitata dominerte i prøvene, og Shannon Wieners diversitetsindeks ble 
beregnet til 1,04, og tilsvarte SFTs miljøtilstand IV= ”dårlig”. Helt inntil avløpet er følsomme 
diversitetsindekser et dårlig mål på miljøpåvirkningen på grunn av den lokale påvirkningen (jf. NS 
9410:2007). Vurdert etter artsantallet og artssammensetningen tilsvarte forholdene på stasjon 1 
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nærmest avløpet da miljøtilstand 2= ”god”. På stasjon 2 og 3 var det gode forhold for 
bløtbunnsfaunaen og ingen tegn til forurensing, tilsvarende SFTs miljøtilstand I= ”meget god”. Den 
fattige faunaen på stasjon 3 har naturlige årsaker og skyldes sannsynligvis begrenset fødetilgang 
(Tvedten 2001). 
 
Det ble gjennomført en ny resipientundersøkelse i 2010 på de samme stedene som i 2001, bortsett fra 
stasjon C1 som ble flyttet noe mot sørsørøst (Tveranger mfl. 2010). Hovedbestanddelene i denne 
resipientundersøkelsen besto av analyser av vannkvalitet på tre steder og hydrografi på to steder. Det 
ble gjort strømmålinger vinterstid rundt 200 m sør for de eksisterende avløpene, samt modellering av 
spredning og innblandingsdyp for det nye avløpet. Det er foretatt undersøkelse av sedimentkvalitet 
med kornfordeling og kjemiske analyser samt bunndyrsamfunnets sammensetning på tre steder i 
resipienten. Det er også utført en utvidet MOM B-undersøkelse utenfor avløpet. 
 
Hovedkonklusjonene fra undersøkelsen var som følger: 
 
”Avløpet fra Lerøy Vest AS avd. Tau, drenerer til sjøområder som har meget høy resipient- og 
omsetningskapasitet for tilført organisk materiale, og denne undersøkelsen viser få synlige tegn til 
noen negativ effekt av tilførslene rundt avløpet og i dets nærområde (15 – 140 m). Avløpene drenerer 
til sjøområder der strøm- og utskiftingsforholdene er såpass gode at det ikke er akkumulerende forhold 
utenfor avløpene.   
 
En modellering av de to nye avløpene viser at dette vil ha gjennomslag til overfalten vinterstid. 
Strømmålingene viste at det var moderate strømforhold utenfor avløpene, men strømforholdene ser ut 
til å være tilstrekkelig til at utslippene fra settefiskanlegget i liten grad pårirker miljøforholdene 
utenfor avløpene og i deres nærområde. Det var en dominans av nordlig til sørvestlig utoverrettet 
strøm fra avløpet på de ulike måledyp. Strømforholdene er tilstrekkelige til å sikre en god spredning 
av organisk materiale fra anlegget, der en i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente en effektiv 
og god omsetning av organisk materiale fra avløpets nærområde og utover i resipienten. 
 
Resipientundersøkelsen i sjøområdet utenfor avløpene fra anlegget og videre utover i resipienten 
Hidlefjorden viste gode miljøforhold med hensyn på oksygenmetning i vannsøylen, nivået av 
næringssalter og sedimentkvalitet tilsvarande SFTs miljøtilstandsklasse I= ”meget god” ute i 
resipienten. Kvaliteten på bunndyrsammensetningen tilsvarte SFTs miljøtilstand II = ”god” på stasjon 
C1 og C3, mens stasjon C2 tilsvarte SFTs tilstandsklasse I = ”meget god”, og er i praksis uendret 
siden 2001. ” 
 

Biologisk mangfold og verneinteresser 
 
Naturbase (www.dirnat.no) har registrert verneinteresser i området. Ett naturreservat bestående 
blåbær-eikeskog med noe lågurt-eikeskog (IUCN IA) ligger på Tau i Ugeliåsen på sørsiden av 
Bjørheimsvatnet nær utløpet (jf. figur 15, skravert felt nr 2). Ett naturreservat bestående ”Ein frodig 
oseanisk prega ask-almeskog med skogstorr som er sjeldan i fylket” (IUCN IA) ligger like nedenfor 
Heggheimsfjellet på sørsiden av Bjørheimsvatnet (jf. figur 16, skravert felt ved nr 5). 
 
Naturbase opererer med et mangfold av prioriterte naturtyper langs vassdraget fra Tau og opp til 
Tysdalsvatnet (figur 15) som alle er nasjonal/regionalt viktige. Krossvatnet (område 1) er registrert 
som en regionalt/lokalt viktig rik kulturlandskapssjø med viktige kantsoner, dominert av takrør, 
dunkjevle, kjempepiggknopp, flaskestarr, mellomblærerot. Innsjøen er næringsrik med fisk. 
Naturreservatet på Tau (område 2) er også registrert som svært viktig gammel fattig edelløvskog 
beskrevet som ”gammel eikeskog med mye innslag av død eik og bjørk” (BN00049284, Kvam). I tre 
tilgrensende områder av svært viktig verdi finner en gammel edelløvskog av hovedsakelig regnskog 
med gammel bjørk (BN00049212, Ugelid nord), et sammensatt område med eikehage/beitemark i 
nedre del, og rik edelløvskog i øvre del (BN00049288, Ugelidåsen) samt hagemark bestående av 
eikehage med beitemark. Sammensatt område med eikehage/beitemark i nedre del, og rik edelløvskog 
i øvre del (BN00049213, Ugelid hagemark). 
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Naturreservatet nedenfor Heggheimsfjellet (område 5) er også en del av en naturtype av svært viktig 
verdi beskrevet som ”rik edelløvskog med 50 prosent ask, noe hassel og lind, eik og svartor”, som 
grenser ned til Bjørheimsvatnet.  (BN00049264, Heggheimsfjellet). Like innenfor (område 6) ligger 
det et område av viktig verdi som grenser ned mot vannet beskrevet som ”Rik edelløvskog dominert 
av ask. Svartor i nedre dag. Alm-lindeskog og or-askeskog” (BN00049214, Kalvatødnå). Helt innerst 
på nordsiden av Bjørheimsvatnet er det en liten lokalitet (område 8) av viktig verdi beskrevet som ” 
Dødisgrop uten fisk, og en god kantsone med vegetasjon” (BN00049217, Dødisgroper ved Østerhus). 
 

 
 

Figur 15. Vern og prioriterte naturtyper i området (fra Naturbase). De viktigste områdene i forhold til 

Krossvatnet  og Bjørheimsvatnet er nummererte. 
 
På sørsiden av Bjørheimsvatnet like ved utløpet (område 3) er det registrert et området av svært viktig 
verdi beskrevet som ”grunn bukt med spesiell vegetasjon, og en kantsone av fin svartorskog”. 
(BN00049236, Stemmen Bjørheimsvatnet). Litt lengre inn på sørsiden av vannet ligger det et område 
av lokal verdi som grenser ned til vannet (område 4) beskrevet som ”hagemarkskog med grovreist eik 
og grov osp, med innslag av bjørk, noe svartor” (BN00049216, Haugen). I vestkanten av dette 
området går det et bekkeløp ned mot vannet av svært viktig verdi beskrevet som ”bekkedrag der nedre 
del er lagt i rør. Svært vekslende kantvegetasjon av grove trær; vintereik, ask, svartor, hegg, osp, 
bjørk, selje, mye stor hassel, mye død ved.” (BN00049289, Bekk ved Haugen). Litt lenger inn i vannet 
og opp i lien ligger det et område av lokal verdi (område 7) beskrevet som ”et fint gammelt ospeholt” 
(BN00049255, Tjøsseimslia). 
 
Det er også flere interessante artsforekomster i området (figur 16). I Krossvatnet (område 1) er det 
registrert beite- og yngelområde for dvergdykker og sivhøne, som er rødlisteregistrert som nær truet 
(NT) samt rasteområde for snadderand og vannrikse, som er rødlisteregistrert som sårbar (VU). Det er 
også registrert yngleområde for sothøne samt beiteområde for vade-, måke- og alkefugler. 
 
I Krossvatnet (område 1) er det registrert beite- og yngelområde for dvergdykker og sivhøne, som er 
rødlisteregistrert som nær truet (NT) samt rasteområde for snadderand og vannrikse, som er 
rødlisteregistrert som sårbar (VU). Det er også registrert yngleområde for sothøne samt beiteområde 
for vade-, måke- og alkefugler. Vestre og østre del av Bjørheimsvatnet (område 2 og 4) er registrert 
som beite- og yngelområde for andefugler. I midtre del av Bjørheimsvatnet (område 3) er det registrert 
beiteområde for sangsvane, som er rødlisteregistrert som nær truet (NT). Der er også registrert 
beiteområde for stokkand, kvinand, siland og laksand samt rasteområde for taffeland og toppand.  
 
På nordsiden av Bjørheimsvatnet er det i Ugeliåsen - Kvammafjellet (område 5) registrert 
yngelområde for bøksanger, som er rødlisteregistrert som nær truet (NT) samt yngleområde for 
spettmeis. Kvammaheia (område 6) samt Kvammaheia-Heggheimsfjellet (område 7) er registrert som 
beiteområde for elg og hjort. Lenger inne mot øst er det i Lekvamsåsen (område 8) registrert 
yngleområde for spurvefugler. På nordsiden av Bjørheimsvatnet er det i Stokkåsen (område 9) samt i 
Kjortåsen-Almåsen (område 10) registrert beiteområde for hjort. Hamrane-Almåsen (område 11) er 
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registrert som leveområde for orrfugl. 
 
I tillegg til disse observasjonene er det i artsdatabanken registrert en rekke funn av ulike arter som er 
rødlistet. Her kan nevnes fiskemåke og hettemåke i Krossvatnet som i 2010 er rødlistet som nær truet 
(NT). På østsiden av Krossvatnet er det gjort funn av barlind (VU). I Tauvågen er det registrert 
hønsehauk, stær og fiskemåke, som alle er nær truet (NT). I Bjørheimsvatnet er det regsitrert 
strandsnipe (NT) I 1970 og i 1985 er det gjort observasjoner av ål, som ifølge norsk rødliste 2010 er 
kritisk truet. 
 

 
 

Figur 16. Artsforekomster i området (fra Naturbase). De viktigste områdene for artsdata i og i 
nærområdet til Krossvatnet  og Bjørheimsvatnet er nummererte. 
 

Fisk og ferskvannsbiologi  
 
Det er ikke oppangsmuligheter for laksefisk i Tauvassdraget da begge utløpene fra Krossvatnet renner 
bratt ned mot sjøen eller er stengt med dam. I Krossvatnet finnes aure, røye, sørv og trepigget stingsild 
i tillegg skal det også være introdusert gjedde til innsjøen (Artskart-Artsdatabanken.no, Nilssen 2009). 
Det er også ål i vassdraget (Willy Skålevik pers. medd.)  
 

Kulturminner 
 
Området fra Tau og i nedslagsfeltet til anlegget innover mot Bjørheimsbygd og rundt Bjørheimsvatnet 
er svært rikt på kulturminner (jf. figur 17).  
 

Det ligger en arkeologisk lokalitet som er automatisk fredet på nordsiden langs elvebredden like 
ovenfor utløpet til Krossvatnet (registreringsnummer 72280). Denne er beskrevet som 
”Boplassområde på ca 65x 15 m. Ligger dels i tidligere dyrka mark, dels i hage ned mot elva”(figur 
18, tabell 6). På sørsiden av Krossvatnet ligger det også to arkeologiske lokaliteter som er automatisk 
fredet (registreringsnummer 114744 og 114748). Dette er to boplassområder som ligger i terreng som 
skrår nedover mot Krossvatnet. 

Det ligger flere kulturminner i området rundt elveutløpet i Bjørheimsvatnet, og særlig på nordsiden av 
riksveien (figur 18, tabell 6). Ca 50m N for Rv 13 ligger det en arkeologisk lokalitet i form av et 
gravfelt som er automatisk fredet (registreringsnummer 34897). Innenfor denne lokaliteten/området 
ligger det også to automatisk fredete arkeologiske lokaliteter med boplass og rydningsrøys 
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(registreringsnummer 115524) og dyrkingsspor (registreringsnummer 115525). Like østenfor ligger 
det en arkeologisk lokalitet i form av en gravrøys som er automatisk fredet (registreringsnummer 
65749). Like østenfor igjen ligger det en arkeologisk lokalitet i form av en rydningsrøys med uavklart 
vernestatus (registreringsnummer 115526). Like østenfor der igjen ligger det en arkeologisk lokalitet i 
form av flere løsfunn med uavklart vernestatus (registreringsnummer 115526). 200 m lenger øst ligger 
det en arkeologisk lokalitet i form av ett løsfunn med uavklart vernestatus (registreringsnummer 
5467). 
 

 
 
Figur 17. Oversikt over registrerte kulturminner fra Tau og innover mot Bjørheimsvatnet (fra 

riksantikvarens Askeladden-database). 
 

Ca 250 m lenger øst like nedenfor Rv 13 ligger det en arkeologisk lokalitet i form av en gravhaug som 
er automatisk fredet (registreringsnummer 72254). 150 m mot nordøst ligger det en arkeologisk 
lokalitet i form av en steinlegning med uavklart vernestatus (registreringsnummer 44924). På sørsiden 
av Bjørheimsvatnet langs Fv 521 ligger det en arkeologisk lokalitet i form av en gravrøys som er 
automatisk fredet (registreringsnummer 724585). 
 
Tabell 6. Nærliggende arkeologiske registreringer, fra riksantikvarens Askeladden-database. 

 
Reg nr Hva Navn Vernestatus Beskrivelse 
72280 Arkeologisk lokalitet Tau Automatisk fredet Bosetning-

aktivitetsområde 
114744 Arkeologisk lokalitet Grinde Automatisk fredet Bosetning-

aktivitetsområde 
114748 Arkeologisk lokalitet Grinde Automatisk fredet Bosetning-

aktivitetsområde 
34897 Arkeologisk lokalitet Lilland Automatisk fredet Gravfelt 

115524 Arkeologisk lokalitet Tau Automatisk fredet Bosetning-
aktivitetsområde 

115525 Arkeologisk lokalitet Tau Automatisk fredet Dyrkingsspor 
65749 Arkeologisk lokalitet Lilland Automatisk fredet Gravminne 

115526 Arkeologisk lokalitet Lilland Uavklart Bosetning-
aktivitetsområde 

15245 Arkeologisk lokalitet Lillandshaugen Uavklart Funnsted 
5467 Arkeologisk lokalitet Liland av Tau Uavklart Funnsted 

72254 Arkeologisk lokalitet Øst for Lilland Automatisk fredet Gravminne 
44924 Arkeologisk lokalitet  Uavklart Annen Arkeologisk 

lokalitet 
24585 Arkeologisk lokalitet Monane Automatisk fredet Gravminne 
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Figur 18. Til venstre: De tre mest nærliggende registrerte kulturminnene rundt Krossvatnet 350 – 500 m fra 

anlegget. Til høyre: De registrerte kulturminnene rundt vestre del av Bjørheimsvatnet. Fra riksantikvarens 

Askeladden-database. 
 
Under synfaringen ble vi oppmerksom på at det like nedenfor den gammel dammen over det nordlige 
elveutløpet går en vei over en gammel bro der det også ligger flere betongrør under veibanen for 
passasje av vann (figur 19). Denne er trolig bygget før betongdammen. Dette er ikke noe registrert 
kulturminne, men likevel et interessant element i miljøet her. 
 

  
 
Figur 19. Gammel vei over en bro (til venstre) og med rør under veibanen (til høyre).  

 

Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser i vassdraget  
 
I følge opplysninger fra kommunen er det ikke noe kommunalt eller privat vannuttak i 
Bjørheimsvatnet eller på den berørte elvestrekningen fra Bjørheimsvatnet og ned mot dagens inntak i 
Krossvatnet, bortsett fra noen private brønner langs Bjørheimsvatnet. Det er utslipp i Bjørheimsvatnet 
fra tre biologiske renseanlegg, dvs Lynghaug boligfelt (24 boliger), Vaulali leirsted og Tjøstheimlia 
hyttefelt (ca 10 hytter). Det er ikke industriutslipp i vassdraget. Det har vært vannuttak til 
industriaktivitet i vassdraget gjennom en årrekke, og et kraftverk utnytter fallet til kraftproduksjon.   
 

Friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Like nedenfor settefiskanlegget ligger en friluftsbåt havn, med ca 330 båtplasser. Området er således 
et viktig utgangspunkt for mye friluftsliv knyttet til båtliv for befolkningen i Strand kommune. I 
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Krossvatnet utøves noe fiske, og på fine sommerdager er det også noe badeliv her. 

 
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 hører til landskapsregion 
22 Midtre bygder på vestlandet, underregion 22.3 Jøsenfjorden. Regionen har stor variasjon, men U-
dalen er typiske, så også ved Tau. Tau ligger på en randmorende, og området ligger i skille mellom 
den vide fjorden utenfor og U-dalen lenger inn (figur 20). På nord og sørsiden er Tau innrammet av 
lave avrundete skogkledde fjellformasjoner.  
 

 
 

 

Figur 20. Tauvågen med settefiskanlegget helt i forgrunnen og det omkringliggende landskapet 
innover mot Bjørheimsbygd og Bjørheimsvatnet (fra www.norgei3d.no). 

 
Fra sjøfronten og ca 500 m innover dominerer bebyggelse, og etter hvert som en kommer lenger inn 
tar landbruket over som et dominerende landskapselement i hele dalføret sammen med de store 
innsjøene I nærområdet til settefiskeanlegget ligger kraftstasjon og mølle med kaianlegg. Like utenfor 
anlegget ligger en molo og marina med plass til 330 fritidsbåter.  
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Landskapet har således et betydelig mangfold, men inntrykksstyrken er moderat. Det er betydelige 
inngrep i nærområdet knyttet til tiltaksområdet. Landskapet har derfor en liten lokal opplevelsesverdi, 
selv om flyfotoet over (figur 20) viser et mer harmonisk landskap i et større landskapsbilde. På 
bakgrunn av dette tilordnes landskapsområde klasse B2 som representerer det typiske landskapet i 
regionen, med enkelte tydelige inngrep. Landskapet har normalt gode kvaliteter, men er ikke 
enestående.  
 

Akvakultur og smittehensyn 
 
Det er 2,9 km til nærmeste matfisklokalitet tilhørende Bremnes Seashore AS (Solbakk,lok. nr 11959). 
Det er 6,1 km til matfisklokalitet Langholmen (lok. nr 24715) også tilhørende Bremnes Seashore AS. 
Det er 6,7 km til nærmeste skjellokalitet (blåskjell) tilhørende Vaulavik Seafood AS (Stolsundholmen, 
lok. nr 11981, figur 21). Settefiskanlegget henter sitt vann fra Krossvatn, og det er ikke oppgang av 
laksefisk i vassdraget.  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Figur Figur Figur Figur 21.    Settefiskanlegget i 

Tauvågen og tilgrensende 

akvakulturvirksomhet i Hidle-
fjorden. Settefiskanlegg er lilla, 

matfiskanlegg laks er rød og 

skjellanlegg er blå (fra 

www.fiskeridir.no). 
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VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENSER  
 
Lerøy Vest AS avd Tau henter vann fra Krossvatnet som har et 87,5 km² stort nedbørfelt. Samlet 
gjennomsnittlig avrenning fra vassdraget er på 276,8 m³/min. Vassdraget inneholder et par store og en 
rekke mindre innsjøer, der to av innsjøene er regulert for kraftproduksjon, med et samlet magasin på 
vel 10 mill m³. Det foreligger ingen konsesjon etter vannressursloven for uttaket av vann til 
settefiskproduksjon da NVE ved behandling av søknaden om utvidelse til 2,49 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 2,49 til 5,0 millioner sjødyktig settefisk, vil det 
gjennomsnittlige vannbehovet bli større enn i dag. Det omsøkte vannuttaket vil øke fra 20 m³/min til 
58,2 m³/min, og omsøkt vannbehov vil skje innenfor gjeldende reguleringsregime for kraftverket da 
smoltanlegget kjøper ut vann fra kraftverket som ellers ville ha gått til kraftproduksjon. Det søkes da 
NVE om løyve for økt uttak av vann i Krossvatnet på bekostning av kraftproduksjon.  
 

Vannbudsjett i et normalår og risiko for tørke 
 
Den gjennomsnittlige årlige tilrenning fra nedbørfeltet som anlegget henter vann fra er på 276,8 
m³/min. Minst tilrenning er det vanligvis på sommeren i juni til august, med ned mot vel 130 m³/min. 
Størst forbruk av vann er planlagt om vinteren og våren i perioden februar - april samt i sommer- og 
høstmånedene fra juli til oktober, og størst ”konflikt” mellom tilgang på vann og vannbehov vil man 
da oppleve om våren i mars og april og om sommeren i juli og august, da anlegget planlegger å bruke 
opp under 35 % av den gjennomsnittlige tilrenningen (figur 22). I juli og august står nemlig både 
høstsmolten og den fisken som skal bli ettårssmolt neste vår i anlegget samtidig.  
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Figur 22. Til venstre: Månedlig vannbehov for 5,0 mill laks (sort del av søyle) sett i forhold til 

gjennomsnittlig tilrenning (grå søyler). Til høyre: Månedlig ferskvannbehov vist som % av 

gjennomsnittlig tilrenning. 
 
Det er likevel sjelden at vanntilgangen i vassdraget tilsvarer forholdene i et gjennomsnittsår eller en 
gjennomsnittsmåned. Særlig følsomt vil ferskvannsbudsjettet være i tørre og varme måneder 
sommerstid, da også forbruket av vann vil øke ved høyere temperatur. Varighetskurvene for 
tilrenningens månedsgjennomsnitt (figur 11 på side 18) viser at vannføringen i anslagsvis ett av ti år 
vil kunne være under et forventet forbruk på 62 m³/min i januar. I februar og mars vil vannføringen 
kunne være under et forbruk på henholdsvis 69 og 75 m³/min hvert 5. og 3. år. I juli og august vil 
vannføringen kunne være under et forbruk på 44 og 71 m³/min hvert 20. og 11. år.  
 
Det vil da være nødvendig å tappe fra de samlete innsjømagasinene i vassdraget på vel 10 mill m³ ved 
å slippe vann forbi tappelukene. Tar en utgangspunkt i magasinkapasiteten til Bjørheimsvatnet er 
denne teoretisk på rundt 3,35 mill m³ ved 0,8 meters regulering. Dersom en tenker seg at en tapper av 
magasinet i Bjørheimsvatnet uten å tilføre vann fra øvre magasin i Tysdalsvatnet (rundt 6,8 mill m³), 
vil en ha et samlet magasin med varighet på over en måned dersom man tapper maksimalt 70 m³/min 
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mer enn tilrenningen, og tappes da ned med 2,4 cm pr døgn. (tabell 7 og figur 23). Et mer sannsynlig 
scenario vil være å ta utgangpunkt i den alminnelige lavvannføringen på 12 m³/min, og med et middel 
forbruk i august på 71 m³/min, vil det være behov for å tappe magasinet med 59 m³/min ved slipp forbi 
tappeluken, som vil gi en varighet av magasinet på 40 døgn, med 2,0 cm nedtapping pr døgn. Og da 
har man ikke tatt hensyn til at man har et ytterligere magasin som er nesten dobbelt så stort i 
Tysdalsvatnet. Da har man imidlertid tatt i bruk all vannføringen nedstrøms Bjørheimsvatnet, noe som 
ikke vil være forenlig med behovet for en minstevannføring i Tauelva. Men dette er en situasjon som i 
praksis aldri vil kunne oppstå grunnet de store magasinene og mulighetene for vannsparende tiltak, jf. 
avsnittet nedenfor. Det er således teoretisk sett vann nok i vassdraget til en produksjon på 10 millioner 
smolt før man tar i bruk vannsparende tiltak i nedbørfattige perioder. For at anlegget skal kunne 
nyttiggjøre seg av magasinene i tørkeperioder, forutsetter dette naturlig nok at ikke kraftverket tapper 
ned magasinene for mye før slike perioder inntrer. Slike hensyn må naturligvis reguleres i den 
endelige avtalen om kjøp av vann på bekostning av kraftproduksjon. 
 
Tabell 7. Oversikt over varighet til magasinet i Bjørheimsvatnet, med nedtappingshastighet ved ulike 

tappingsrater i forhold til tilrenning. Tappingsrate blir et resultat av antatt forbruk minus aktuell 

tilrenning, som kan variere i forhold til oppgitte sannsynligheter i tabell 4 foran og figurene. 
 

Tapping utover tilrenning 20 m³/min 30 m³/min 40 m³/min 50 m³/min 60 m³/min 70 m³/min 
Senking av magasinet /døgn 0,7 cm 1,0 cm 1,4 cm 1,7 cm 2,0 cm 2,4 cm 
Varighet av magasinet 117 døgn 78 døgn 59 døgn 47 døgn 39 døgn 33 døgn 
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Figur 23. Samlet beskrivelse av kapasiteten til magasinet i Bjørheimsvatnet, på 3,35 mill m³ uten at 

man tilfører vann fra øvre magasin i Tysdalsvatnet på 6,8 mill m³. Magasinets varighet (til venstre) 
og nedtappingshastighet (til høyre) er presentert som funksjon av nedtapping (forskjell mellom 

forbruk av vann og tilrenning). 
 

Muligheter for vannsparing 
 
Det er foretatt beregningene av teoretisk vannforbruk ved anlegget i Tauvågen der en har tatt hensyn 
til Mattilsynets sine akseptable grenser for CO2 og ammonium (NH4

+) i produksjonsvann for settefisk. 
Perioder med et par grader høyere temperatur og en noe større fisk enn forutsatt vil imidlertid gi en 
økning i oksygenforbruket og øke vannbehovet. Produksjonen av 2. og 3. gruppen med høstsmolt kan 
også forseres og settes ut noen uker før planlagt utsettingstidspunkt. 
 
Anlegget vil normalt ha rikelig nok vann til å kunne gi fisken mer vann enn minimum vannbehov. 
Som en beredskap ved uforutsette hendelser, som f. eks svikt i vanntilførselen ved et ev. 
ledningsbrudd, vil anlegget i tillegg til oksygenering av inntaksvannet også ha individuell 
karoksygenering på hvert kar.  Anlegget vil også installere karluftere i alle de nye store 12-, 14- og 18 
m karene, også som en beredskap ved driftsstans og ev. vannledingsbrudd. Karluftere gjør at 
vannbruken reduseres med inntil 50 % selv om ammonium øker noe.  
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Anlegget søker f. eks om å kunne ha mulighet til å benytte vel 70 m³/min i mars og april og rundt 70 
m³/min i august, men dette gjelder primært for en situasjon der avrenningen ned til Krossvatnet er god. 
I tørre perioder i mars og april vil anlegget kunne redusere vannbruken med 50 – 70 % i forhold til 
dette. I tørre perioder i august vil anlegget kunne redusere vannbruken med 30 % i forhold til dette, og 
samtidig holde seg innenfor Mattilsynets krav til akseptable nivåer av CO2 og ammonium (NH4

+) i 
produksjonsvannet, jf. tabell 3. 
 
Sammen med det store vannmagasinet sørger disse tiltakene i nedbørs fattige perioder 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 
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 juli og august holdes mellom 30 og 62 m³/min på 
ukesbasis, hvilket er lavere enn det som anlegget normalt legger opp til av vannbruk ved anlegget.   
 
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 0,06 – 0,27 l/min/kg fisk i forhold til 
temperaturen og de ulike fiskestørrelsene, mens en teoretisk kan komme ned mot et forbruk på rundt 
0,1 l/min/kg fisk for 50 – 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.   
 
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 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.  
 
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, 
jf. figur 25). 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 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Det er liten 
sammenheng mellom 

oksygenmetningen i 

innløpsrøret og maksimalt 
registrert oksygenmetning 

i oppdrettskar. 
 

 
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 ikke 
skal være over 100 % i karene 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 burde det ikke være problem å sikre fisken en god vannkvalitet både 
med hensyn på karbondioksid og ammonium i gjennomstrømmingsanlegget.   
 

Konsekvenser for biologisk mangfold og vilt  
 
Den planlagte utvidelsen vil ikke ha noen virkning på de registrerte verneinteressene, viktige og 
prioriterte naturtypene eller artsforekomstene i området. Det blir sannsynligvis et noe større vannuttak, 
men dette utgjør uansett ikke mer enn ca 14 % av middelvannføringen der vannuttaket uansett holdes 
innenfor gjeldende reguleringer for kraftproduksjonen. Det økte vannforbruket på anlegget er bekreftet 
gjennom en intensjonsavtale med Norsk Grønn Kraft der anlegget får ta ut mer vann på bekostning av 
kraftproduksjon dersom anlegget får konsesjon på økt produksjon av settefisk. Dette innebærer at 
vannuttaket totalt for vassdraget blir som tidligere. Dersom man også benytter karluftere og 
karoksygenering på de store nye produksjonskarene i tørre og varme perioder med lav vannføring, vil 
samlet vannforbruk ved et utvidet anlegg ikke bli noe særlig større enn dagens forbruk. Det antas 
derfor ingen konsekvens verken for biologisk mangfold eller vilt i tiltaks- eller influensområdet. 
 

Konsekvenser for fisk og ferskvannsbiologi 
 
Det er ikke egne bestander av laks og sjøaure i vassdraget, og omfanget av vannbruk ved det utvidete 
anlegget blir ikke større enn ved dagens samlede uttak til settefiskanlegg og kraftverk.. Det antas 
derfor ingen konsekvens for fisk eller ferskvannsbiologi i vassdraget. Anlegget har i dag dobbel 
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rømmingssikring på avløpet, og vil ved en utvidelse av anlegget også sørge for at hvert produksjonskar 
har egen sikring. 
 

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

Konsekvenser for kulturminner 
 
Det er mange registreringer av automatisk fredete kulturminner og gjenstandsfunn, gravrøyser, osv. 
der nesten samtlige i Riksantikvarens database ligger utenfor selve tiltaks- og influensområdet. Rundt 
automatisk fredete kulturminner hører det i henhold til Kulturminnelovens § 6, en sikringssone for å 
beskytte kulturminnet mot skadelige inngrep. Hvis et slikt område ikke er spesielt definert, gjelder en 
5 meters sikringssone ut fra kulturminnets ytterkant. Det omsøkte tiltaket innebærer ikke nye inngrep 
utover arbeid knyttet til selve anleggsområdet. Uttaks- og reguleringsregime for ferskvann vil i liten 
grad endres all den tid dette vil skje innenfor gjeldende løyver for drift av kraftverket. Det antas derfor 
ingen konsekvens for kulturminner i området siden disse heller ikke ligger helt ned mot 
Bjørheimsvatnet. Krossvatnet er og skal ikke reguleres. 
 

Konsekvenser for landskap 
 
Det blir kun små virkninger for landskapet og oppfattelsen av det ved den omsøkte utvidelsen av 
anlegget. Det er ikke behov for nye arealbeslag, men en større del av området som allerede er avsatt til 
settefiskanlegget vil blei bebygget med nye kar.  I forbindels med legging av nye inntaksledning må 
deler av innmark graves opp, men inngrepet er kortvarig o vil raskt revegetere. Det antas derfor å bli 
liten til ingen konsekvens for landskapsopplevelsen. 
 

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 
 
To utslippsledninger leder vannet ut på vel 20 m dyp utenfor Tauvågen i Hidlefjorden. 
Rogalandsforskning gjennomførte strømmålinger ved utslippsstedet fra smoltanlegget i 2000 og en 
resipientundersøkelse utenfor avløpene og utover i Hidlefjorden i 2001 (Tvedten 2001). Det ble påvist 
gode strømforhold utenfor avløpene med en gjennomsnittlig strømhastighet på 5 cm/s og en 
maksimalhastighet på 24,5 cm/s. Resipientundersøkelsen viste gode miljøforhold totalt sett i 
Hidlefjorden tilsvarende SFTs miljøtilstand I= ”meget god” for bunnlevende dyr. Helt inntil avløpene 
var faunaen naturlig nok påvirket av utslippet, men vurdert etter artsantallet og artssammensetningen 
tilsvarte forholdene på stasjon 1 nærmest avløpet miljøtilstand 2= ”god” (Tvedten 2001). 
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En ny resipientundersøkelse utført i 2010 i sjøområdet utenfor avløpene til settefiskanlegget og videre 
utover i resipienten Hidlefjorden viste fortsatt gode miljøforhold med hensyn på oksygenmetning i 
vannsøylen, nivået av næringssalter og sedimentkvalitet tilsvarende SFTs miljøtilstandsklasse I= 
”meget god” ute i resipienten. Kvaliteten på bunndyrsammensetningen tilsvarte SFTs miljøtilstand II = 
”god” på stasjon C1 og C3, mens stasjon C2 tilsvarte SFTs tilstandsklasse I = ”meget god”, og er i 
praksis uendret siden 2001 (Tveranger mfl. 2010).  
 
Resipientforholdene i Hidlefjorden er meget gode vurdert i henhold til SFTs klassifiseringssystem 
(SFT 1997), og en økning av utslippene fra dagens bruttoproduksjon på rundt 180 tonn årlig til rundt 
840 tonn årlig vil kunne gi noe økt miljøpåvirkning lokalt utenfor avløpene i sjøområdet utenfor 
Tauvågen, men vil trolig ikke påvirke miljøforholdene i resipienten Hidlefjorden negativt.     
 
De to eksisterende og to nye planlagte avløp fra Lerøy Vest AS avd, Tau vil drenere til sjøområder 
som har meget høy resipient- og omsetningskapasitet for tilført organisk materiale, og det er lite trolig 
at en ved en utvidelse vil kunne se noen synlig negativ effekt av tilførslene bortsett fra helt lokalt rundt 
selve avløpene. Denne effekten vil sannsynligvis avta gradvis utover i avløpets nærområde 50 – 100 m 
fra avløpet, og mer enn 100 m fra avløpet er det lite trolig at man vil se noen mer enn en marginal 
effekt i bunnsedimentene, slik som undersøkelsene viste i 2010. 
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Figur 25. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i en 

sjøresipient, uten 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 25). På grunn av de så pass dype utslippspunktene og de relativt brukbare 
strømforholdene, vil det kunne være gjennomslag til overflaten vinterstid, men i mindre grad 
sommerstid på grunn av sjiktningen i vannsøylen. Denne indre ferskvannsfontenen vil imidlertid 
medføre at de finpartikulære tilførslene vil spres effektivt vekk fra utslippstedet i vannsøylen med 
tidevannet. De største partiklene vil sedimentere rundt avløpene og i deres nærområde der disse ser ut 
til å bli effektivt omsatt og nedbrutt siden det ikke ble påvist noe akkumulering rundt avløpene. Den 
sterke oppstigende strømmen tar med seg alle de finere partiklene som blir innlagret i vannsøylen. 
Tilførsler av organisk stoff til dette sjøområdet vil derfor trolig ikke i noe særlig grad medføre 
belastning på oksygennivå i de dypere vannlagene i Hidlefjorden, slik som undersøkelsen i 2010 
indikerer, siden utslippene og deres finere partikler fordeler seg i den delen av vannsøylen som har 
gode strøm- og oksygenforhold, og som fortynnes, spres og transporteres bort fra utslippstedene og ut 
i Hidlefjorden ved det to ganger daglige forbipasserende tidevannet. 
 
I tillegg er det grunn til å tro at denne vertikale sirkulasjonen ved avløpene også er med på å øke den 
lokale resipientkapasiteten rundt avløpet, siden bunnsedimentene her kontinuerlig blir tilført 
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oksygenrike vannmasser gjennom vertikal sirkulasjon, og derved øker omsetningen av organiske 
tilførsler i sedimentene.  
 
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 samt utslipp i utersklete resipienter, slik som i Hidlefjorden. Dette anses 
også å være tilfellet for disse utslippene, og det er 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 26).  
 
Figur 26.  Sammenstilling av 

resultater fra Rådgivende 

Biologer AS undersøkelser 

ved utslipp til sjø fra mer enn 
20  settefiskanlegg, der det er 

benyttet MOM-B / NS 

9410:2007-metodikk med 
grabbhogg i økende avstand 

fra selve utslippspunktet. 

Fargene er i henhold til NS 

9410:2007: Blå = ”meget 

god”, grønn = ”god”, gul = 

”dårlig” og rød = ”meget 

dårlig”. 
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En økning i produksjonen til 5 mill stk settefisk vil gi en økning av utslippene i sjø, både av organisk 
stoff og næringssalter. Med et årlig samlet salg på 800 tonn solgt fisk og ca 40 tonn dødfisk, trengs det 
en årlig fôrmengde på maksimalt 1000 tonn. Utslippet til Hidlefjorden vil isolert sett vel firedobles i 
forhold til dagens produksjon, men effekten på miljøet vil totalt sett trolig være nokså moderat og 
primært avgrense seg til nærsonen rundt utslippet.    
  
Det urensete avløpsvannet vil gå ut på ca 20 m dyp, stige opp, innlagres, fortynnes og innblandes og 
transporteres bort via tidevannet. Siden de største og tyngste partiklene i avløpsvannet sedimenterer 
like ved avløpene og i området rundt, er det bare de finpartikulære og lette partiklene som 
transporteres bort. Disse er så lette at de i mindre grad sedimenterer til bunns, men spres relativt 
effektivt vekk fra utslippstedet via det utstrømmende avløpsvannet. De dypereliggende områdene i 
Hidlefjorden vil i liten grad bli påvirket av disse utslippene også fordi strømmen og tidevannet vil spre 
de finpartikulære og lette partiklene over et stort område. Faunastrukturen på større dyp i Hidlefjorden 
bærer da også preg av å være næringsfattig med liten tilgang på føde (Tvedten 2001). Et økt utslipp vil 
således primært ha en lokal effekt ved avløpet og i området rundt, mens effekten i resipienten vil være 
helt marginal.   
 
Siden Hidlefjorden er en fjord med meget god vannutskifting, vil en ev. økning i 
næringssaltkonsentrasjonen kun være sporbar helt inntil avløpene, mens avløpsvannet vil være 
fortynnet til bakgrunnsnivå i relativt kort avstand fra avløpene.  
 

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 Lerøy Vest AS sine anlegg. 
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VEDLEGGSTABELLER  
 
 
Vedleggstabell 1. Varighetstabell for vannføring i Tauelva for de ulike månedenes vannføring, vist 
som akkumulert frekvens for de ulike vannføringene. Tallene er omregnet fra vannføringsmålinger for 

Hetlandsåna (035.1Z), som igjen er omregnet fra vannføringsstatistikk fra NVEs målestasjon 

Liarvatnet (32.6) for 39-årsperioden 2.juli 1955 til 2.juli 1993. 
 
m³/min jan feb mars april mai juni juli august sept okt nov des 

<20 0 5,1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 
<30 2,6 7,7 5,1 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 
<40 7,7 17,9 10,3 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 
<50 7,7 17,9 12,8 0 0 2,6 10,3 2,6 0 0 0 0 
<75 10,3 30,8 23,1 2,6 0 7,7 25,6 10,3 2,6 0 2,6 2,6 

<100 25,6 35,9 28,2 7,7 2,6 10,3 46,2 12,8 5,1 2,6 5,1 2,6 
<200 43,6 56,4 64,1 56,4 25,6 53,8 82,1 46,2 23,1 20,5 17,9 25,6 
<300 66,7 69,2 74,4 87,2 59 92,3 92,3 84,6 48,7 35,9 48,7 41 
<400 79,5 82,1 79,5 94,9 76,9 94,9 97,4 97,4 69,2 61,5 66,7 46,2 
<500 87,2 87,2 89,7 97,4 89,7 100 97,4 100 89,7 74,4 79,5 64,1 
<600 89,7 92,3 94,9 100 97,4 100 100 100 92,3 84,6 84,6 74,4 
>600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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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. Feks. 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 gjennomstrømmingsanlegget 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.  
 
 


