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FORORD  
 
 
Marine Harvest Norway AS avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008) søker om utvidelse av konsesjonen fra 2,5 
til 7,5 millioner sjødyktig settefisk i et nytt kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg på 
Haukå i Flora kommune. 
 
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en utvidelsessøknad. 
Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for å vurdere utslippsløyve etter Forurensningsloven og for 
den samlete konsesjonsramme etter Akvakulturloven. Det er i dokumentasjonen inkludert en 
konsekvensutredning av de omsøkte forhold. Søknaden er basert på foreliggende informasjon stilt til 
rådighet fra Marine Harvest Norway AS avd. Haukå. 
 
Anlegget fikk NVE konsesjon 20. desember 2011 for uttak av vann fra Haukåvassdraget, gitt i 
forbindelse med søknad av 9. februar 2006 om utvidelse av konsesjonen til 2,5 mill og søknad om økt 
vannuttak av 11. september 2006. Anleggets vannbehov ved denne utvidete søknaden ligger innefor 
gjeldende vilkår i NVE-konsesjonen, og det søkes således ikke om noen endringer av gjeldene vilkår. 
NVE sier også i brev av 20. og 24. januar 2012 at den framlagte vannbruksplanen i et utvidet 
settefiskanlegg ligger innenfor gjeldende vilkår i vassdragskonsesjonen, og at vannuttaket ikke trenger 
ny konsesjonsvurdering etter vannressursloven. 
  
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved Ørjan Tveiten for oppdraget. 
 

 Bergen, 24. februar 2012 
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SAMMENDRAG  
 

Tveranger, B. 2012. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS  
avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008), med konsekvensutredning. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1514, 35 sider, ISBN 978- 82-7658-896-5 

 
Marine Harvest Norway AS avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008) søker om utvidelse av konsesjonen fra 2,5 
til 7,5 millioner sjødyktig settefisk for anlegget på lokalitet Haukå (lok. nr. 13486) i Flora kommune. 
Denne rapporten oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for konsesjonsbehandlingen.  
 
Produksjonen vil bestå av 7,5 millioner 100 grams sjøklar settefisk fordelt på fire puljer á 1,4 – 2,15 
millioner smolt levert som høstsmolt rundt 25. august og 20. oktober og vårsmolt rundt 20. mars og 
25. mai, til sammen 7,5 millioner og 750 tonn levert fisk. Det er da regnet et svinn/utsortering på 
omtrent 20 % eller 30 tonn underveis i produksjonen. Med en antatt samlet biologisk fôrfaktor på 1,2 
over hele produksjonen, vil det medgå 940 tonn fôr årlig. Eksisterende anleggets skal ombygges til et 
kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg på anleggsområdet. 
 
Anlegget har tradisjonelt hentet vann fra Haukåelva og Haukåvatnet, som har et nedbørfelt på 13,4 
km² etter fratrekk for felt som er overført til kraftproduksjon (Svelgen III utbyggingen). Anlegget har 
et magasininntak i Haukåvatnet og et elveinntak 425 meter oppe i Haukåa på kote 30 adskilt fra 
anadrom strekning nedenfor med en terskel. Dagens oppvandringshinder skal fjernes og vassdraget 
skal åpnes opp for oppgang av anadrom laksefisk. Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE av 20. 
desember 2011 der det foreligger tillatelse til regulering av Haukåvatnet med 1 m og uttak av vann fra 
Haukåvassdraget. Det er krav om fast slipp av minstevannføring forbi dammen gjennom hele året på 
100 l/s i perioden 1. mai – 30. september og 50 l/s i perioden 1. oktober – 30. april. Dersom tilsiget er 
mindre enn kravet til minstevannføring og vannstanden i Haukåvatnet, skal hele tilsiget slippes som 
minstevannføring. Det er krav om vannstandmerker og måleanordning for registrering av 
minstevannføring ved slippestedet, og installering av vannmåler og loggføring av vannbruk på 
anlegget. Maksimalt og middel vannuttak skal ikke overstige henholdsvis 40 og 20 m³/min. Det blir 
ikke gitt anledning til å holde vassdraget stengt for oppgang av anadrom fisk. 
 
En forutsetning for denne søknaden om utvidelse av produksjonen er at uttaket av ferskvann skal skje 
innenfor vilkårene i gjeldende NVE-konsesjon fra 2011. Det søkes derfor ikke om noen endringer av 
disse vilkårene for uttak av vann, og en legger opp til et forbruk av ferskvann som tilfredsstiller dette. 
Søker har avklart vannbruken til denne utvidelsen med NVE, som i brev av 20. og 24. januar 2012 sier 
at vannbruksplanen i et utvidet anlegg ligger innenfor gjeldende vilkår i vassdragskonsesjonen. 
 
Det blir søkt om å få slippe det rensete avløpsvannet (etter at slammet er filtrert vekk) ut i sjø i Haukå-
vika på rundt 13 meters dyp. I forbindelse med denne søknaden, er det sommeren 2011 utført en større 
resipientundersøkelse av strøm-, vannutskiftings- og bunnforhold i Haukåvika og Norddalsfjorden, 
som viste tilfredsstillende miljøforhold som grunnlag for utvidelsen (Tveranger mfl. 2012). 
 
Den omsøkte utvidelsen medfører ikke naturinngrep utover ombygging til et kombinert resirkulerings- 
og gjennomstrømmingsanlegg på selve anleggsområdet, som i kommuneplanen er avsatt til industri. 
Utvidelsen vil derfor ikke medføre endrede virkninger verken for vassdraget eller de omkringliggende 
andre brukerinteressene knyttet til biologisk mangfold, friluftsliv, vannforsyning eller kulturminner. 
En utvidelse vil kunne gi en noe økt miljøpåvirkning lokalt innerst i Haukåvika rundt utslippene. 
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.  
 
En utvidelse ved anlegget vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både ved trygging av 
arbeidsplassene, men særlig ved å sikre lokal smolt til Marine Harvest Norway AS sine anlegg i 
området. Anlegget vil også gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det benyttes best 
tilgjengelig teknologi og vil således bli svært rømmingssikkert.   
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MARINE HARVEST NORWAY AS AVD. HAUKÅ 
 
Settefiskanlegget med reg. nr. SF/F 0008 har hatt konsesjon siden 22. april 1986. Anlegget søkte 9. 
februar 2006 om en utvidelse av konsesjonsrammen til 2,5 millioner sjødyktig settefisk, og utvidet 
tillatelse ble gitt 25. januar 2012. Anlegget søker nå om en ytterligere økning av konsesjonsrammen til 
7,5 millioner sjødyktig settefisk der utvidelsen skal skje i et anlegg bygget for bruk av både 
resirkuleringsteknologi og gjennomstrømmingsteknologi. 
 
Anlegget ligger innerst i Haukåvika i Flora kommune, som igjen er forbundet med Norddalsfjorden og 
har sin hovedvannforsyning via to inntaksledninger med et elveinntak 425 m oppe i Haukåelva og 
magasininntak i Haukåvatnet. Utslippet går ut i Haukåvika på rundt 13 m dyp. I forbindelse med 
utvidelsen skal det gamle anlegget (som vist på figur 1) ombygges og suppleres med flere nye kar til 
et kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg på anleggsområdet. 
 

Inntak
Haukåvatnet

Anlegget

Utslipp

Haukåvika

Elveinntak

 
 
Figur 1. Oversikt over smoltanlegget på Haukå med tilhørende inntak av ferskvann fra Haukåelva og 
Haukåvatnet samt utslipp i Haukåvika. 

 
Marine Harvest Norway AS er i ferd med å etablere grunnlag for utvidelse av smoltproduksjon på 
Haukå. Det gamle anlegget skal bygges om til et kombinert resirkulerings- og 
gjennomstrømmingsanlegg på eksisterende lokalitet på selveiet tomt (gnr 15 bnr 3). Hele dette 
området er i Flora sin kommuneplan avsatt til industri (settefiskanlegg). Anlegget har også fått på 
plass egen NVE konsesjon i forbindelse med forrige søknadsrunde på 2,5 mill stk settefisk som sikrer 
anlegget nok vann, og anleggets vannbehov til den omsøkte produksjonen på 7,5 mill stk settefisk i et 
kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg ligger godt innenfor gjeldende rammer i 
denne NVE-konsesjonen.  
 
Anlegget vil etter ombygging fremstå som et kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg 
(figur 3), med fem adskilte avdelinger: Klekkeriet vil ha 9 klekkeskap for 650 l øyerogn. 
Starfôringsavdelingen har 36 stk 2m kar med vannhøyde 1,5 m, som gir et samlet vannvolum på 216 
m³. Starfôringsavdelingen, påvekst 1- og påvekst 2- avdelingen vil bli bygget og ordinært drives med 
resirkuleringsteknologi. Påvekst 3-avdelingen skal bygges og ordinært drives med 
resirkuleringsteknologi som er tilpasset bruk av ferskvann og sjøvann. Anlegget vil i utgangspunktet 
bli bygget som et resirkuleringsanlegg, men med fleksible løsninger som også muliggjør ordinær 
gjennomstrømmingsteknologi på deler av produksjonen. Således vil f. eks. påvekst 3-avdelingen på 
noen av gruppene kunne kjøres som et rent gjennomstrømmingsanlegg med bruk av ferskvann og 
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sjøvann de siste ukene før utsett, eller at påvekst 1-avdelingen kjøres med 
gjennomstrømmingsteknologi på noen av gruppene. 
 

 

gnr/bnr 15/3

 
 
Figur 2. Til venstre: ”Plangrensen” i gjeldende kommuneplan for Florø (kommuneplanens arealdel 
2002 – 2013) der I= industri/settefiskanlegg i blå sirkel. Fiolett område innerst i Haukåvika er kaste- og 
låssettingsplass. Til høyre: Nåværende anlegg er bygget på selveiende grunn, og det utvidete anlegget 

vil også bli liggende innenfor eiendomsgrensen for gnr bnr 15/3.  
 
Når anlegget kjøres med resirkuleringteknologi vil vannforsyningen bestå av 98 % resirkulert vann og 
2 % nytt vann. Ferskvannet blir partikkelrenset gjennom et mekanisk filter, ammonium blir avgiftet i 
et biofilter, vannet blir luftet for å fjerne karbondioksyd og deretter tilsatt oksygen og til slutt UV-
behandlet for å fjerne bakterier og virus før det returneres til tankene. Mengden nytt vann er beregnet 
til 5 m³/min fordelt på 105 l/min i klekkeriet, 110 l/min i startfôringshallen, 438 l/min i påvekst 1-
avdelingen og henholdsvis 1900 og 2000 l/min i påvekst 2- og 3- avdelingen. Resirkuleringsanlegget 
vil bli bygget som en kombinasjon av kar-intern resirkulering og sentral resirkulering.  
 
Når deler av anlegget driftes med gjennomstrømmingsteknologi, vil dette skje uten bruk av biofilteret, 
men vannbehandlingen av råvannet og driftsvannet i anlegget samt rensing av avløpsvannet vil ellers 
være den samme som ved bruk av resirkuleringsteknologi. Mengden nytt vann vil naturlig nok være 
tilpasset fiskens behov for et godt karinternt miljø. Anlegget har tilgjengelig er ferskvannsmengde på 
inntil 40 m³/min og en sjøvannsmengde på inntil 40 m³/min. 
 
Anlegget har eget klekkeri med 9 klekkeskap med en kapasitet på 3 millioner rognkorn ved hvert 
innsett. Startfôringsavdelingen har 44 stk 2 m kar med en samlet kapasitet på 264 m³ og plass til 2,5 
mill stk startfôret yngel ved hvert innsett. 
 
Karkapasiteten for tilvekst i anlegget er fordelt på følgende kar: 

• 2 stk  6 m kar og 9 stk 8 m kar (påvekst 1) med vannhøyde 2,5 m og volum på henholdsvis 70 
og 126 m3 = 1274 m³ 

• 2 stk 12 m kar og 3 stk 16 m kar (påvekst 2) med vannhøyde henholdsvis 3,5 og 4 m og volum 
på henholdsvis 396 og 804 m3 = 3203 m³ 

• 2 stk 14 m kar, 4 stk 15 m kar og 2 stk 16 m kar (påvekst 3) med vannhøyde 4 m og volum på 
henholdsvis 615, 707 og 804 m3 = 5665 m³ 

 
Med dette kombinerte resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegget vil karkapasiteten for påvekst 
på anlegget bli på totalt 10 390 m³.  Disse vil bli utstyrt med CO2 lufting. Med en maksimalbelastning 
på 292 tonn fisk i anlegget i slutten av oktober, vil gjennomsnittstettheten i anlegget ikke overstige 
28,1 kg/m³. Tettheten i påvekst 1 avdelingen og i påvekst 2 avdelingen vil for hver enkelt avdeling 
ikke overstige 25,9 og 45,3kg/m³. Tettheten i påvekst 3 sjøvann/ferskvann uteavdelingen vil ikke 
overstige 38 kg/m³. Siden en i et resirkuleringsanlegg til enhver tid kan optimalisere vannkvaliteten, 
vil fiskens behov for et godt karinternt miljø bli ivaretatt selv med relativt høye fisketettheter. Ved 
bruk av gjennomstrømmingsteknologi på en eller flere avdelinger vil tettheten også ligge innenfor 
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akseptable grenser. Omsøkte anleggskonfigurasjon er en planskisse, som også kan endres underveis i 
utbyggingsprosessen for å tilpasse den mengde fisk anlegget til enhver tid ønsker å produsere innenfor 
en gitt konsesjonsramme. Dette gjør at anlegget alltid vil kunne driftes innenfor forsvarlige rammer 
med hensyn på fiskevelferd og miljø. 
 

16 m kar

15 m kar

14 m kar

6 m kar

Klekk.

Kontorer/
lab/

teknisk
Startfôring

Sjøinntak/
lab

Resirk

Påvekst 3

Påvekst 2

Påvekst 1

8 m kar

12 m kar

Lufte-
tårn

Fôrlager

Båndfilter

 
 
Figur 3. Oversikt over det nye anlegget sine ulike avdelinger og kar slik som det framstår på 
søknadstidspunktet.  
 

Vanninntak og vannbehandling  
 
Vannforsyningen til settefiskanleggget består i dag av en stk rundt 1,4 km lang 500 mm PEH ledning 
med inntak i Haukåvatnet, som ligger 58 moh., jf figur 1. Anlegget har også et 500 mm elveinntak 
rundt 425 m oppe i Haukåelva omtrent på kote 30, ovenfor anadrom strekning nedenfor. Med et fall på 
rundt 30 og 55 m for begge inntakene gir dette er teoretisk trykk inn til anlegget på henholdsvis vel 3 
og 5 kg, som sikrer en samlet leveringskapasitet på minst 40 m³/min. 
 
Råvannskvaliteten ved settefiskanlegget til Marine Harvest Norway AS avd. Haukå er noe variabel. 11 
vannprøver fra perioden oktober 2010 – september 2011 viser at vannet periodevis er preget av noe 
forsuring og har pH-verdier ned mot 5,8 tilsvarende SFTs tilstandsklasse III= ”mindre god” (SFT 
1997), (figur 4). De laveste verdiene måles oftest vår og sommer, og det er en del svingninger i løpet 
av året. Vannets alkalitet er imidlertid relativt god (SFT= I= ”meget god”) noe som tilsier en viss 
bufferevne mot forsuring, mens fargetallet periodevis kan være noe forhøyet med verdien tilsvarende 
SFTs tilstandsklasse III= mindre god” sensommer og høst. Totalt aluminium er også periodevis noe 
forhøyet med verdier mellom 80 og 90 µg/l i perioden juli – oktober, mens nivåene ellers i året stort 
sett ligger mellom 40 og 70 µg/l. Anlegget tar inn vann både fra Haukåelva og Haukåvatnet, og noe av 
variasjonen i vannkvalitet kan nok forklares med elveinntaket slik at inntaksvatnet nok vil ha behov 
for bufring før det benyttes på anlegget.  
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Figur 4. Målinger av surhet (over til venstre), alkalitet 
(over til høyre) og fargetall (til høyre) i 11 vannprøver 
fra oktober 2010 til september 2011 i råvannet ved 

Marine Harvest Norway AS avd. Haukå. På figurene er 
også angitt grenseverdier for SFTs tilstandsklasse I-III 
(blå, grønn og gul strek) 
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Anlegget planlegger oksygenering av både nytt vann inn til anlegget og resirkulert vann 
(grunnoksygenering) og ved diffusorer til de enkelte karene. Når anlegget driftes helt som et 
resirkuleringsanlegg vil naturlig nok nesten alt oksygenet bli tilsatt eksternt. Det skal investeres i 
utstyr som sørger for oksygentilsetting i det rensete driftsvannet (høytrykksinnløsere) samt individuell 
oksygenstilsetting til hvert av karene i påvekst 2- og 3-avdelingen. 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 i alle avdelingene og i hvert enkelt kar bli etablert system for intern sirkulasjon av 
vannet og utlufting av CO2. Dette systemet gir fisken et stabilt og godt miljø. Anlegget vil bli delt opp 
i soner og avdelinger slik at hver gruppe fisk sluses gjennom som egne grupper innenfor hver sin 
produksjonsmessige enhet/avdeling (startfôring, påvekst 1, påvekst 2 og påvekst 3). Likeså viktig er 
karlufting en sikkerhet for uforutsette hendelser som f. eks en midlertidig stopp i vanntilførselen 
(lekkasjer og brudd på inntaksledninger).  
 
Anlegget har i dag sjøvannsinntak via ett inntak på 23 m dyp like utenfor anlegget med en kapasitet på 
24 m³/min. Sjøvannet brukes i dag for det meste til sjøvannsveksling, og UV-behandlet sjøvann brukes 
kun periodevis til bufring. I forbindelse med utvidelsen vil sjøvann benyttes mer aktivt i siste delen av 
produksjonssyklusen, og det planlegges derfor å ta inn sjøvann via et nytt inntak på 80 m dyp (Φ= 500 
mm vel 800 m ute i Haukåvika, jf. figur 5). Vannet planlegges filtrert gjennom en 90 µm filterduk 
(UNIK hjulfilter) og UV-behandles før det benyttes på anlegget i påvekstfasen. Det planlegges en 
sjøvannspumpekapasitet med UV behandling på rundt 40 m³/min selv om anlegget normalt trenger 
mindre vann. Dette for å ha mulighet til å kunne flushe karene ved behov. Sjøvann benyttes aktivt fra 
fisken er vel 80 gram, og innslaget øker gradvis til full sjøvannstilvenning fram mot levering. 
 
Fiskens velferdsmessige krav til et godt internmiljø i karene er mellom annet avhengig av karene sin 
hydrauliske kapasitet, (l vann/m³ karvolum/min) 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 
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en funksjon av mengde fisk i karene, karenes volum samt mengde nytt vann i karene. Samtidig vil en i 
f. eks karene med resirkulering der mengde nytt vann utgjør kun 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 enn det nytt vann til karene 
tilsier. 
 

Ett sjøvannsinntak 
på -80 m dyp  
Ø=500 mm

Fem utslipp på 
-13 m dyp
Ø=550 mm

 
 
Figur 5. Anlegget har ett utslipp på 25 m dyp i Norddalsfjorden, og to sjøvannsinntak på 40 og 70 m dyp 
i sjøområdet utenfor anlegget. 
 
 

Planlagt produksjon 
 
Anlegget legger opp til å produsere følgende fire grupper med smolt:  
• 2,15 mill stk høstsmolt gruppe 1, snittvekt 100 gram for levering i uke 34 (rundt 25. august) 
• 2,15 mill stk høstsmolt gruppe 2, snittvekt 100 gram for levering i uke 43 (rundt 20. oktober)    
• 1,8 mill stk vårsmolt gruppe 1, snittvekt 1000 gram for levering i uke 12 (rundt 20. mars)  
• 1,40 mill stk vårsmolt gruppe 2, snittvekt 100 gram for levering i uke 21 (rundt 25. mai)  

 
Produksjonssyklusen i anlegget er planlagt som følger: 2,45 millioner yngel klekkes og startfôres i 
januar (uke 4) vel ni uker etter innlegging av 2,75 mill stk øyerogn medio november. Denne gruppen 
fôres fram til 2,15 millioner 100 grams tidlig høstsmolt for salg i uke 34 (rundt 25. august). 2,45 
millioner yngel klekkes og startfôres i slutten av mars (uke 13) vel ni uker etter innlegging av 2,75 
mill stk øyerogn i slutten av januar. Denne gruppen fôres fram til 2,15 millioner 100 grams høstsmolt 
for salg i uke 43 (rundt 20. oktober). 1,95 millioner yngel klekkes og startfôres tidlig i juni (uke 22) 
vel ni uker etter innlegging av 2,1 mill stk øyerogn i slutten av mars. Denne gruppen fôres fram til 1,8 
millioner 100 grams tidlig vårsmolt for salg i uke 12 (rundt 20. mars). 1,6 millioner yngel klekkes og 
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startfôres i begynnelsen av august (uke 31) vel ni uker etter innlegging av 1,75 mill stk øyerogn i 
begynnelsen av juni. Denne gruppen fôres fram til 1,4 millioner 100 grams vårsmolt for salg i uke 21 
(rundt 25. mai, figur 6, tabell 1). 
 
For å få full utnyttelse av anlegget skal produksjonen være mest mulig strømlinjeformet i den forstand 
at det brukes totalt 31 uker å produsere begge gruppene med høstsmolt og 43 uker å produsere begge 
gruppene med vårsmolt, fra startfôring til smolten er ute av anlegget. Hver gruppe oppholder seg i 
hver sin avdeling på anlegget uten at gruppene overlapper hverandre for på den måten å oppnå et 
effektivt skille mellom hvert innlegg i hver avdeling, samt at all fisken alltid er ute av en avdeling før 
neste gruppe kommer inn. På denne måten oppnås det et skille mellom de ulike gruppene av fisk, samt 
at hver gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet (jf. figur 6). 
 
Anlegget skal bygges slik at hver gruppe med fisk totalt sett skal gjennom fem ulike avdelinger i 
anlegget før levering. Øyerognen legges inn i klekkeriet, som etter 9 uker klekkes og flyttes over i 
startfôringshallen som 0,2 grams yngel. 
 
Når yngelen er ferdig startfôret blir den flyttet over i påvekst 1 avdelingen som 2,1 grams yngel. Når 
yngelen er rundt 18 gram flyttes den over i påvekst 2 avdelingen. Begge gruppene med høstfisk settes 
på 5 uker med 12/12 t lysstyring når den er ca 27 gram (høstfisk gruppe 1) og vel 29 gram (høstfisk 
gruppe 2). Når fisken er 48 og 65 gram settes den på 24 t lys og overføres deretter til påvekst 3 
uteavdelingen som 54 og 71,5 grams fisk. Uken etter blir den sortert og vaksinert. Etter fem uker i 
påvekst 3 uteavdelingen smoltifiserer fisken og leveres deretter fra anlegget som 100 grams settefisk.  
 
Begge gruppene med vårfisk følger det samme behandlingsmønsteret etter at den er satt på 5 uker med 
12/12 t lysstyring, (jf tabell 1). 
 
Produksjonssyklusen for de ulike gruppene er som følger: Det legges inn øyerogn i klekkeriet med det 
første innlegget i uke 47. Den nyklekte yngelen flyttes over i startfôringshallen tidlig i uke 4, samtidig 
som klekkeriet rengjøres og desinfiseres for et nytt rogninnlegg senere i uke 4. Etter startfôringen 
flyttes yngelen over i påvekst 1 avdelingen tidlig i uke 11. I uke 13 flyttes den nyklekte yngelen fra 
innlegg nr 2 til startfôringshallen, og det legges inn en gruppe nr 3 av øyerogn i klekkeriet senere i 
samme uke (jf. figur 6). 
 
I uke 20 flyttes den første gruppen med fisk ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 avdelingen. I 
samme uke flyttes den startfôrete yngelen fra innlegg nr 2 til påvekst 1 avdelingen. Den nyklekte 
yngelen fra gruppe nr 3 flyttes fra klekkeriet til startfôringshallen tidlig i uke 22, mens det senere 
samme uken legges det inn øyerogn fra gruppe nr 4. 
 
Tidlig i uke 29 flyttes den første gruppen med fisk ut av påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 
uteavdelingen (de store 24 m karene). Senere i uken flyttes den startfôrete yngelen fra innlegg nr 2 fra 
påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 avdelingen, og den startfôrete yngelen fra innlegg nr 3 flyttes til 
påvekst 1 avdelingen etter det. Den nyklekte yngelen fra gruppe nr 4 flyttes tidlig i uke 31 fra 
klekkeriet til startfôringshallen.  
 
Sjøklar settefisk fra det første innlegget leveres fra uteanlegget i uke 34. I uke 38 flyttes gruppe nr 2 ut 
av påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen. Litt senere i uken flyttes fisken fra innlegg nr 3 til 
påvekst 2 avdelingen, mens den startfôrete yngelen fra innlegg nr 4 tidlig i slutten av uken flyttes fra 
startfôringshallen til påvekst 1 avdelingen.  I uke 47 legges det inn et nytt parti øyerogn i klekkeriet.  
 
Sjøklar settefisk fra det andre innlegget leveres fra anlegget i uke 43. I uke 47 flyttes gruppe nr 3 ut av 
påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen, mens gruppe nr 4 flyttes fra påvekst 1 avdelingen til 
påvekst 2 av delingen senere i uken. Senere flyttes den nyklekte yngelen fra den nye årsklassen til 
startfôringshallen tidlig i uke 4, samtidig med et nytt innlegg av øyerogn i klekkeriet senere i uke 4.  
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Sjøklar settefisk fra det tredje innlegget leveres fra 
anlegget i uke 12, mens det fjerde innlegget går fra 
påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen i 
uke 13. I uke 11 flyttes den startfõrete yngelen fra 
den nye årsklassen til påvekst 1 avdelingen, den 
nyklekte yngelen fra neste innlegg flyttes i uke 13 til 
startfôringshallen, samtidig med et nytt innlegg av 
øyerogn i klekkeriet i uke 13.  
 
Sjøklar settefisk fra det fjerde innlegget leveres fra 
anlegget i uke 21, samtidig som de nye innleggene 2 
uker tidligere flyttes over til sine respektive 
avdelinger i kronologisk rekkefølge ihht figur 6, 
med et nytt innlegg av øyerogn i klekkeriet i uke 21. 
 
Det skal benyttes noe variabel temperatur på de ulike 
gruppene alt etter hvilke avdelinger som blir kjørt på 
resirkulering eller gjennomstrømming. For alle 
gruppene benyttes 8 ºC i klekkeriet og 16 ºC i 
startforingshallen. Det skal benyttes resirkulering av 
ferskvann i påvekst 1 avdelingen som holder 16 ºC 
på det to høstgruppene og vår gruppe 1 og 14 ºC på 
vår gruppe 2. Det skal benyttes en kombinasjon av 
resirkulering og gjennomstrømming på gruppene i 
påvekst 2 avdelingen som holder en vekslende 
temperatur mellom 7 ºC og 16 ºC. Det skal benyttes 
en kombinasjon av resirkulering og 
gjennomstrømming på gruppene i påvekst 2 
avdelingen og en blanding av ferskvann og sjøvann i 
påvekst 3 uteavdelingen som holder en vekslende 
temperatur mellom 7 ºC og 16 ºC. 
 
Tabell 1 og figur 7 gir en samlet ukentlig oversikt 
over anlegget planlagte aktiviteter og driftssyklus.  
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 750 tonn. 
Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på omtrent 
780 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet 
omtrent 20 % svinn/utsortering fra startfôring og 
gjennom produksjonssyklusen fram til fisken er 
levert fra anlegget. Dette tapet utgjør en samlet 
fiskemengde på rundt 30 tonn for hele anlegget (fra 
tabell 1). Med en fôrfaktor på 1.2, vil det medgå 940 
tonn fôr årlig.  
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning 
på vel 290 tonn i slutten av oktober. 
 
 
 
 
Figur 6. Detaljert produksjonsplan for anlegget 

basert på fire innlegg av 1,9 – 2,6 mill stk øyerogn i 
klekkeriet. 
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Figur 7. Planlagt produksjon på 7,5 millioner smolt 

fordelt på fire grupper fisk ved Marine Harvest 
Norway AS avd. Haukå: 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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Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus ved det utvidete anlegget ved avdeling Haukå med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom 
året av alle typer fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Marine Harvest Norway AS. Tabellen fortsetter på de neste to sidene. 
 

Måned Uke Høstfisk, gruppe 1 Høstfisk, gruppe 2
nr antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum

1000 gram tonn m³/minutt m³ 1000 gram tonn m³/minutt m³
1 2 750 8
2 2 750 8

JAN 3 2 450 0,20 Legges inn i kar 10
4 2 449 0,23 0,6 Startfôring 16 0,3 19 2 750 klekkeri 8
5 2 449 0,32 0,8 16 0,5 26 2 750 8
6 2 448 0,46 1,1 16 0,7 37 2 750 8

FEB 7 2 447 0,64 1,6 16 0,9 52 2 750 8
8 2 446 0,90 2,2 16 1,3 74 2 750 8
9 2 446 1,27 3,1 16 1,9 103 2 750 8
10 2 445 1,61 3,9 16 2,4 132 2 750 8

MAR 11 2 350 2,05 4,8 Overføres til påvekst 1 16 2,9 161 2 750 8
12 2 349 2,61 6,1 16 3,1 205 2 450 0,20 legges inn i kar 10
13 2 349 3,32 7,8 16 3,9 195 2 449 0,23 0,6 Startfôring 16 0,3 19
14 2 348 4,23 9,9 16 5,0 248 2 449 0,32 0,8 16 0,5 26

APR 15 2 347 5,38 12,6 16 6,3 316 2 448 0,46 1,1 16 0,7 37
16 2 346 6,85 16,1 16 8,0 402 2 447 0,64 1,6 16 0,9 52
17 2 346 8,71 20,4 16 10,2 511 2 446 0,90 2,2 16 1,3 74
18 2 345 11,1 26,0 16 13,0 650 2 446 1,27 3,1 16 1,9 103
19 2 344 14,1 33,1 16 16,5 826 2 445 1,61 3,9 16 2,4 132

MAI 20 2 250 16,5 37,2 Overføres til påvekst 2 12 18,6 930 2 350 2,05 4,8 Overføres til påvekst 1 16 2,9 161
21 2 249 19,4 43,6 12 17,4 872 2 349 2,61 6,1 16 3,1 205
22 2 249 22,7 51,1 12 20,4 1 022 2 349 3,32 7,8 16 3,9 195
23 2 248 26,6 59,9 12:12t lysstyring 12 24,0 1 198 2 348 4,23 9,9 16 5,0 248

JUN 24 2 247 30,0 67,4 12 27,0 1 348 2 347 5,38 12,6 16 6,3 316
25 2 247 33,7 75,8 12 30,3 1 516 2 346 6,85 16,1 16 8,0 402
26 2 246 38,0 85,3 12 34,1 1 706 2 346 8,71 20,4 16 10,2 511
27 2 245 42,7 95,9 12 38,4 1 919 2 345 11,1 26,0 16 13,0 650

JUL 28 2 245 48,1 107,9 24t lys 12 43,2 2 158 2 344 14,1 33,1 16 16,5 826
29 2 160 54,1 116,9 Overføres til påvekst 3 + 16 46,7 2 337 2 250 17,9 40,4 Overføres til påvekst 2 16 20,2 1 009
30 2 159 60,9 131,4 Sortering og vaksinering 16 52,6 2 191 2 249 22,1 49,6 16 19,8 992
31 2 159 68,5 147,9 16 59,1 2 464 2 249 27,1 61,0 16 24,4 1 220
32 2 158 77,1 166,3 16 66,5 2 772 2 248 33,4 75,0 12:12t lysstyring 16 30,0 1 500

AUG 33 2 157 86,7 187,1 Tilvenning sjø 16 74,8 3 118 2 247 38,9 87,3 16 34,9 1 747
34 2 157 97,6 210,5 2,15.mill overføres matfisk 16 84,2 3 508 2 247 45,3 101,7 16 40,7 2 033
35 2 246 52,7 118,4 16 47,3 2 367
36 2 245 58,9 132,2 14 52,9 2 645

SEP 37 2 245 64,9 145,7 24t lys 12 58,3 2 914
38 2160 71,5 154,5 Overføres til påvekst 3 + 12 61,8 3 091
39 2 159 77,5 167,4 Sortering og vaksinering 10 66,9 2 790
40 2 159 82,7 178,5 8 71,4 2 975

OKT 41 2 158 88,2 190,4 8 76,2 3 174
42 2 153 94,1 202,7 Tilvenning sjø 8 81,1 3 378
43 2 150 100,4 216,0 2,15.mill overføres matfisk 8 86,4 3 599
44

NOV 45
46
47 2 750 klekkeri 8
48 2 750 8
49 2 750 8

DES 50 2 750 8
51 2 750 8
52 2 750 8  
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Tabell 1. Forts. 
 

Måned Uke Vårfisk gruppe 1 Vårfisk gruppe 2
nr antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum

1000 gram tonn m³/minutt m³ 1000 gram tonn m³/minutt m³
1 1 807 66,1 119,4 6 59,7 1990 1 447 33,6 48,7 12:12t lysstyring 7 24,3 973
2 1 806 67,9 122,7 6 61,4 2045 1 447 35,5 51,4 7 25,7 1029

JAN 3 1 806 69,9 126,2 6 63,1 2103 1 447 37,6 54,4 7 27,2 1087
4 1 805 71,8 129,7 6 64,8 2162 1 446 39,7 57,5 7 28,7 1150
5 1 805 73,9 133,3 6 53,3 2222 1 446 42,0 60,8 7 24,3 1013
6 1 804 76,0 137,1 6 54,8 2285 1 445 44,4 64,2 7 25,7 1070

FEB 7 1 803 78,1 140,9 6 56,4 2349 1 445 47,0 67,9 7 27,2 1131
8 1 803 80,3 144,9 8 57,9 2069 1 444 49,7 71,8 24t lys 7 28,7 1196
9 1 802 84,8 152,8 Tilvenning sjø 7 61,1 2183 1 444 52,5 75,8 7 30,3 1264

10 1 802 89,5 161,2 7 64,5 2303 1 443 55,5 80,2 7 32,1 1336
MAR 11 1 801 94,4 170,0 7 68,0 2429 1 443 58,7 84,7 7 33,9 1412

12 1 801 99,6 179,4 1,8.mill overføres matfisk 7 71,7 2562 1 443 62,1 89,5 7 35,8 1492
13 2 100 klekkeri 8 1 410 65,6 92,5 Overføres til påvekst 3 + 7 37,0 1541
14 2 100 8 1 410 69,3 97,7 Sortering og vaksinering 7 39,1 1628

APR 15 2 100 8 1 409 73,2 103,2 7 41,3 1719
16 2 100 8 1 409 77,4 109,0 7 43,6 1557
17 2 100 8 1 408 81,7 115,1 Tilvenning sjø 7 46,0 1644
18 2 100 8 1 408 86,4 121,6 7 48,6 1737
19 2 100 8 1 407 91,2 128,4 7 51,4 1835

MAI 20 2 100 8 1 407 96,4 135,7 7 54,3 1938
21 1 950 0,20 0,4 legges inn i kar 8 0,0 1 407 101,9 143,3 1,4.mill overføres matfisk 7 57,3 2047
22 1 949 0,23 0,4 Startfôring 10 0,3 15 1 750 klekkeri 8
23 1 949 0,32 0,6 16 0,4 21 1 750 8

JUN 24 1 948 0,46 0,9 16 0,5 30 1 750 8
25 1 948 0,64 1,2 16 0,7 42 1 750 8
26 1 947 0,90 1,8 16 1,1 59 1 750 8
27 1 946 1,27 2,5 16 1,5 82 1 750 8

JUL 28 1 946 1,61 3,1 16 1,9 105 1 750 8
29 1 900 2,05 3,9 Overføres til påvekst 1 16 2,3 130 1 750 8
30 1 899 2,61 5,0 16 2,5 124 1 600 0,20 0,3 legges inn i kar 10 0,0
31 1 899 3,32 6,3 16 3,2 158 1 600 0,23 0,4 Startfôring 16 0,2 12
32 1 898 4,23 8,0 16 4,0 201 1 599 0,32 0,5 16 0,3 17

AUG 33 1 898 5,38 10,2 16 5,1 255 1 599 0,46 0,7 16 0,4 24
34 1 897 6,85 13,0 16 6,5 325 1 598 0,64 1,0 16 0,6 34
35 1 897 8,71 16,5 16 8,3 413 1 598 0,90 1,4 16 0,9 48
36 1 896 11,1 21,0 16 10,5 525 1 597 1,27 2,0 16 1,2 68

SEP 37 1 895 14,1 26,7 16 13,4 668 1 597 1,61 2,6 16 1,5 86
38 1 850 17,9 33,2 Overføres til påvekst 2 14 16,6 830 1 500 2,01 3,0 Overføres til påvekst 1 14 1,8 101
39 1 849 22,1 40,8 12 16,3 816 1 500 2,51 3,8 14 1,9 94
40 1 849 25,3 46,9 10 18,7 937 1 499 3,13 4,7 14 2,3 117

OKT 41 1 848 29,1 53,8 12:12t lysstyring 8 21,5 1 076 1 499 3,90 5,8 14 2,9 146
42 1 848 32,3 59,7 8 23,9 1 194 1 498 4,86 7,3 14 3,6 182
43 1 847 35,9 66,2 8 26,5 1 325 1 498 5,98 9,0 14 4,5 224
44 1 847 39,8 73,5 8 29,4 1 470 1 497 7,35 11,0 14 5,5 275

NOV 45 1 846 44,2 81,5 8 32,6 1 631 1 497 9,04 13,5 14 6,8 338
46 1 846 49,0 90,5 8 36,2 1 809 1 496 11,1 16,6 14 8,3 416
47 1 810 51,7 93,6 Overføres til påvekst 3 + 7 37,4 1 872 1 450 13,7 19,8 Overføres til påvekst 2 12 9,9 496
48 1 809 54,6 98,7 Sortering og vaksinering 7 39,5 1 646 1 450 16,8 24,4 10 9,8 488
49 1 809 57,6 104,2 24t lys 7 41,7 1 736 1 449 19,3 28,0 7 11,2 560

DES 50 1 808 60,8 109,9 7 43,9 1 831 1 449 22,8 33,0 7 13,2 661
51 1 808 62,5 113,0 6 45,2 1 883 1 448 26,9 39,0 7 15,6 780
52 1 807 64,3 116,1 6 46,4 1 935 1 448 31,8 46,0 7 18,4 921  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1514 17 

Tabell 1. Forts. 
 
Måned Uke

nr antall snittvekt biomasse vannbehov karvolum

1000 gram tonn m³/minutt m³
1 6004 28 168,0 84,0 2963
2 6003 29 174,2 87,1 3074

JAN 3 5702 32 180,5 90,3 3190
4 8450 22 187,7 93,9 3330
5 8449 23 194,9 78,1 3261
6 8447 24 202,4 81,2 3392

FEB 7 8445 25 210,4 84,5 3532
8 8444 26 218,8 88,0 3339
9 8442 27 231,8 93,3 3551
10 8440 29 245,3 98,9 3770

MAR 11 8344 31 259,6 104,8 4002
12 8043 34 275,0 110,6 4259
13 8308 12 100,8 41,2 1755
14 8306 13 108,4 44,5 1902

APR 15 8304 14 116,9 48,2 2072
16 8302 15 126,6 52,6 2011
17 8300 17 137,7 57,6 2229
18 8299 18 150,7 63,5 2490
19 8297 20 165,4 70,3 2793

MAI 20 8107 22 177,7 75,8 3029
21 7955 24 193,4 77,8 3124
22 8297 7 59,4 24,6 1232
23 8295 8 70,5 29,3 1467

JUN 24 8293 10 80,9 33,8 1693
25 8291 11 93,1 39,1 1959
26 8289 13 107,5 45,4 2275
27 8287 15 124,4 52,8 2651

JUL 28 8285 17 144,1 61,6 3089
29 8060 20 161,1 69,3 3476
30 7908 24 186,4 74,9 3307
31 7906 27 215,6 86,9 3855
32 7903 32 249,9 100,9 4490

AUG 33 7901 36 285,4 115,3 5145
34 7899 41 326,2 132,0 5900
35 5740 24 136,3 56,5 2828
36 5738 27 155,3 64,6 3237

SEP 37 5737 31 175,0 73,2 3668
38 5510 35 190,7 80,2 4021
39 5508 38 211,9 85,1 3700
40 5507 42 230,1 92,5 4030

OKT 41 5505 45 250,1 100,6 4396
42 5499 49 269,7 108,6 4754
43 5495 53 291,1 117,4 5148
44 3344 25 84,5 34,9 1745

NOV 45 3343 28 95,1 39,4 1969
46 3342 32 107,1 44,5 2225
47 6010 19 113,4 47,4 2368
48 6009 20 123,1 49,3 2133
49 6008 22 132,2 52,9 2296

DES 50 6007 24 142,9 57,2 2492
51 6006 25 152,0 60,8 2663
52 6005 27 162,2 64,9 2856

samlet i hele anlegget
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Planlagt vannbruk  
 
Settefiskanlegget vil i drevet både med resirkuleringsteknologi og biofilter og 2 % nytt vann og 
gjennomstrømmingsteknologi med større mengder nytt vann. Dette innebærer i praksis at de ulike 
avdelingene blir drevet som et gjennomstrømmingsanlegg med aktiv bruk av karluftere når biofilteret 
ikke er i bruk. De velferdsmessige kravene til vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable nivåer 
av nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium (NH4

+) er imidlertid akkurat de samme for både  
gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg.  
 
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 
gjennomstrømmingsanlegg vil karluftere kunne fjerne inntil 65 % av CO2, mens mengden ammonium  
ikkje kan luftes ut, men reguleres gjennom mengden nytt vann inn til karene i forhold til 
fiskemengden, vanntemperatur, mv.  I resirkuleringsanlegg vil en ved bruk av biofliter kunne fjerne alt 
ammonium, og vannet luftes for å fjerne CO2. På denne måten ivaretas fiskens velfferdsmessige krav 
til et godt karmiljø når de ulike miljøforbedringssystemene virker slik som forutsatt. 
 
Mengden nytt vann i det nye resirkuleringsanlegget er beregnet til 5 m³/min fordelt på 105 l/min i 
klekkeriet, 110 l/min i startfôringshallen, 438 l/min i påvekst 1-avdelingen og henholdsvis 1900 og 
2000 l/min i påvekst 2- og 3- avdelingen. Dette er maksimalt nytt vannbehov i hver avdeling. Når 
anlegget driftes med gjennomstrømmingsteknologi, har anlegget til rådighet en ferskvannsmengde på 
inntil 40 m³/min og en sjøvannsmengde på inntil 40 m³/min (påvekst 3 avdelingen). I tabell 1 har en 
satt opp det karinterne vannbehovet (m³/min) for hver enkelt gruppe fisk og for alle grupper samlet. 
Dette viser mengden ”nytt” vann fisken trenger for å få et tilfredsstillende karmiljø, og er 
dimensjonerende for anleggets ulike tekniske innretninger som skal sikre fisken et godt karmiljø. I 
tabellen er det og satt opp en oversikt over karvolum for hver gruppe og for hele anlegget samlet. 
Dette er imidlertid det karvolumet som er nødvendig og akseptabel ut fra en teoretisk tetthet på 30 – 
60 kg/m³ for de ulike størrelsene fram til smolt. Ved bruk av resirkuleringsteknologi kan også høyere 
fisketettheter aksepteres så lenge man har god kontroll på fiskens velferdsmessige krav til 
vannkvalitet.  
 

Planlagt vannbruk i forhold til rammene i gjeldende NVE konsesjon. 
 
Uttak av vann til settefiskproduksjon på anlegget er regulert gjennom vilkårene gitt i NVE 
konsesjonen av 20. desember 2011. Denne konsesjonen er gitt på grunnlag av søknaden om uttak av 
vann sendt NVE 11. september 2006, og gjelder for vannuttak fra Haukåvassdraget i samsvar med 
søknad. I søknaden er det skissert en gjennomsnittlig månedlig vannbruk på 20 m³/min, og et 
maksimalt vannuttak på 40 m³/min i perioden juli – september. NVE-konsesjonen er gitt på følgende 
vilkår:    
 

• Et maksimalt vannuttak på 40 m³/min og ikke mer enn et middel uttak på 20 m³/min i året.  
• Regulering av Haukåvatnet med 1 m mellom kote 58 moh (HRV) og 57 moh (LRV). 
• Fast slipp av minstevannføring forbi dammen på 100 l/s i perioden 1. mai – 30. september og 

50 l/s i perioden 1. oktober – 30. april. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til 
minstevannføring og vannstanden i Haukåvatnet, skal hele tilsiget slippes forbi. 

• Reguleringsgrensene skal markeres med vannstandsmerker, og måleanordning for 
registrering av minstevannføring skal etableres ved slippestedet. 

• Installering av vannmåler og loggføring av vannbruk på anlegg. 
• Det blir ikke gitt tillatelse til å holde vassdraget stengt for oppgang av anadrom fisk. 
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Som det går fram av denne søknaden er maksimalt nytt ferskvannbehov i resirkuleringsanlegget 
beregnet til 5 m³/min i tillegg til vannbruken i gjennomstrømmingsdelen av anlegget. Siden anlegget 
skal bygges opp helt på nytt vil det bli valgt en planløsing der anlegget deles inn i ulike seksjoner der 
hver seksjon kan driftes enten med resirkulering eller gjennomstrømming. Dette vil i praksis fungere 
slik at når vanntilgangen er god, vil anlegget driftes gjennom en kombinasjon av gjennomstrømming 
og resirkulering. I tørre perioder når vanntilgangen er begrenset, vil anlegget driftes som et 
resirkuleringsanlegg. Dette muliggjør en fleksibel bruk av vann som til enhver tid er tilpasset 
avrenningssituasjonen slik at kravene i NVE konsesjonen etterleves og vannbruken ligger innenfor 
konsesjonsrammene. En forutsetning for denne søknaden om utvidelse av produksjonen i anlegget er 
at uttaket av ferskvann skal skje innenfor vilkårene i gjeldende NVE-konsesjon. Dette tilsier at en som 
grunnlag for en søknad om en utvidet produksjon til 7,5 mill sjøklar settefisk i et kombinert 
gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg ikke søker om noen endringer av vilkårene i gjeldende 
NVE-konsesjon for uttak av vann, og at en legger opp til et forbruk av ferskvann som tilfredsstiller 
dette. Søker har avklart vannbruken i denne søknaden med NVE, som i brev av 20. og 24. januar 2012 
sier at den framlagte vannbruksplanen i et utvidet settefiskanlegg ligger innenfor gjeldende vilkår i 
vassdragskonsesjonen, og at vannuttaket ikke trenger ny konsesjonsvurdering etter vannressursloven. 
 

Avløp til sjø 
  
Avløpsvannet fra anlegget renses via to båndfilter med en lysåpning på 80 µm (innerste) og 300 µm 
(ytterste) og slippes ut i sjø i Haukåvika på rundt 13 m dyp vel 50 m fra land via en rundt 50 m lang 
avløpsledning med en dimensjon på 630 mm PEH (figur 5). I forbindelse med byggingen av 
resirkuleringsanlegget vil slammet bli filtrert vekk via et mekanisk filter med en lysåpning på 40 – 80 
µm. Alternativ anvendelse av slammet kan være til produksjon av biogass, eller levert til godkjent 
deponi for lagring og deretter anvendt som jordforbedringsmiddel. Det er ikke planlagt noe videre 
rensing av avløpsvannet etter mekanisk filtrering siden utslippet skal gå ut i et større sjøområde som 
har høy resipientkapasitet. 
 
Det vil, i tråd med gjeldende forskrifter, bli etablert en dobbel sikring med hensyn på rømming av fisk 
fra anlegget. I tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg blir det etablert sikring på hvert enkelt kar 
(rist), men også ved etablering av eget oppsamlingskar med rist hvor påvekstanlegget er samt sil på 
avløpet.  I motsetning til i et gjennomstrømmingsanlegg er det i et resirkuleringsanlegg ingen direkte 
kontakt mellom kar og sjø. Avløpet går fra resirkuleringsanlegget, og da må fisken først ut gjennom sil 
i karet, og deretter forbi trommelfilter i resirkuleringsanlegget. Sikkerhet for rømming er således 
ivaretatt.  Lokaliteten vil bli anlagt med fysiske rømmingsbarrierer (ringmur) for å kunne håndtere 
eventuelle hendelser, slik som ev. havari av større kar. Dette blir da en tredje barriere for å hindre 
rømming. Anlegget bygges med best tilgjengelig teknologi og planløsninger, og er således meget 
rømmingssikkert. 
 
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) 
pr tonn produsert fisk. Rense- og avløpskrav måles også gjerne i utslipp av stoff som gir ”biologisk 
oksygenforbruk (BOF7)”, som er den mengden oksygen som forbrukes under gitte betingelser i løpet 
av en 7 døgns biokjemisk oksidasjon av løst og partikulært organisk stoff. Det finnes ikke noe 
standard omregningstall for forholdet mellom TOC og BOF7, siden dette avhenger av 
sammensetningen av prøven med hensyn på mengde partikler og løst stoff, og partiklenes størrelse og 
løsbarhet og prøvens ”alder” etter uttak. Men basert på målinger av kommunal avløpsvann viser det 
seg at 1 tonn TOC tilsvarer omtrent 1,75 tonn BOF7, eller 1,5 tonn BOF5 (BOF7/ BOF5 =1,167). 
 
Det utvidete anlegget på Haukå vil, med en årlig produksjon på 780 tonn fisk, da få følgende 
”utslipp”:  

• Samlet utslipp blir da på omtrent 117 tonn TOC / 205 tonn BOF7 / 176 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 
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i anlegget på 780 tonn, tilsier dette en totalmengde på 10,9 tonn fosfor i avløpet fra karene pr år. 
Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er 
partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst.  

• Samlet utslipp blir da på omtrent 10,9 tonn fosfor hvorav 3,3 tonn er oppløst 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (SFT veileder kapittel 5) har egne formler for 
beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 780 tonn) og fôrbruk (her 940 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 46 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 8,7 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 113 tonn – uvisst hvilken enhet 

 
Disse beregningene tilsvarer at utslippene går urenset ut i sjø, mens anlegget planlegger rensing av alt 
avløpsvann der det planlegges benyttet en filterduk på 40 – 80 µm. Renseeffekten av et filter med en 
lysåpning på 90 µm varierer for ulike komponenter av utslippet (Jarle Rønhovde, Sterner AquaTech 
AS, pers. medd), jf. tabell 2. 
 
Nedenfor har vi beregnet utslipp til Norddalsfjorden basert på en gjennomsnittlig renseeffekt av en 
filterduk på 90 µm på hele produksjonen på 70 % av suspendert tørrstoff, 60 % av BOF5, 20 % av 
totalnitrogen og 60 % av totalfosfor. En ser da at utslippsmengden av suspendert tørrstoff/TOC, BOF5, 
og totalfosfor mer enn halveres, mens utslippene av nitrogen reduseres med 20 %. Renseeffekten av en 
filterduk med en lysåpning på 40 – 80 µm vil naturlig nok bli noe større for suspendert tørrstoff, BOF5 
og fosfor. 
 

Tabell 2. Beregnet utslipp til Norddalsfjorden i kg av suspendert tørrstoff, biologisk oksygenforbruk, 

total nitrogen og total fosfor basert på bruk av filterduk på 90 µm ved det planlagte utvidete anlegget 
på Haukå. Utslipp ihht gjeldende utslippskrav og produksjon ved anlegget de siste årene er også vist. 

 

Forhold 
Urenset utslipp,  

780 tonn prod 

Antatt rensegrad  
90 µm filter  

Renset utslipp,  

780 tonn prod 

Krav til dagens 

utslipp, 332 tonn prod 

S-TS 117 tonn TOC 70 % 35 tonn TOC 25 tonn TOC 

BOF5 176 60 % 70 56 

TN 46 20 % 37 -> 14 - 

TP 11 60 % 4 - 
 
Anlegget på Haukå har i perioden 2008 – 2010 produsert mellom 280 og 400 tonn fisk 
(gjennomsnittlig 332 tonn) og brukt mellom 318 og 362 tonn fôr, og fôrbruken rundt 1. september 
2011 lå omtrent på samme nivå med tidligere år. (tabell 3): 
 

Tabell 3. Anlegget sin driftshistorikk siden 2008. 
 

 2008 2009 2010 Pr. 1. september 2011 

Fôrmengde (tonn) 318 452 362 254 

Bruttoproduksjon (tonn) 280 400 315 220 

 
Dersom en også tar hensyn til effekten av biofilteret (denitrifikasjonsfilteret) i resirkuleringsanlegget, 
vil utslippet av nitrogen bli redusert fra 45 til 18 kg pr tonn produsert, slik at samlete utslipp av 
nitrogen fra det omsøkte anlegget vil ligge på rundt 14 tonn dersom anlegget kun driftes som et 
resirkuleringsanlegg (tabell 2). Ved en bedring i rensegrad ved bruk av finere maskevidde enn de 90 
µm som regnet med i tabell 2, oppnår en sannsynligvis to forhold som til sammen gjør at det omsøkte 
utslippet ikke får noen miljøvirkning utover dagens gjeldende løyve. For det første blir utslippene i 
størrelsesorden ikke økt i særlig grad i forhold til gjeldene utslippsløyve, men viktigst er at de stoffer 
som slippes ut blir så finpartikulære og oppløste at de i hovedsak transporteres med overflatevannet ut 
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av Haukåvika til den gode resipienten Norddalsfjorden. Selv om produksjonen omtrent 2,5 dobles i 
forhold til produksjonen i dag, vil de lokale miljøvirkningene sannsynligvis reduseres i forhold til 
dagens utslipp.  
 
 

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. Vannressursloven §3), mens 
influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet for den omsøkte utvidelsen ved Marine Harvest Norway AS avd. Haukå vil omfatte 
eksisterende anleggsområde (selveiende grunn) som i Flora sin kommuneplan er avsatt til 
industri/settefiskanlegg. Den fysiske endringen vil således bestå i at det gamle anlegget bygges om til 
et kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg i stedet for det gamle anlegget (jf. figur 3).  
I tillegg vil fiskesperren rundt 425 meter oppe i Haukåelva bli fjernet, og vassdraget åpnet opp for 
oppgang av anadrom fisk.  
 
Det planlegges imidlertid ikke nye reguleringer eller endret uttaksregime i forhold til gjeldende NVE 
konsesjon. 
 
Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 
tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Selve tiltaket medfører en utvidelse av 
produksjonen på selve anleggsområdet, og effekten av dette vil kunne være endrede forhold i 
resipienten (Haukåvika og Norddalsfjorden) ved økte utslipp, primært næringssalter.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 

Resipienten Norddalsfjorden  
 
Marine Harvest Norway AS avd. Haukå har fem utslipp til sjø i Haukåvika på rundt 15 meters dyp 
rundt 40-50 m fra land. Utslippes ledes ut i en tersklet vik som er 23 m dyp på det dypeste rundt 100 m 
vest for utslippene (figur 5 og 8).   
 

Norddalsfjorden
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Figur 8. Enkelt dybdekart over Norddalsfjorden med plassering av anlegget og utslippssted like utenfor. 

En har angitt Norddalsfjordens maksimaldyp (sorte tall) og terskeldyp (røde tall) ved utløpet til 
Botnafjorden (fra http://kart.fiskeridir.no /adaptive/). 

 
200 m vest for utslippene ligger det en terskel på 16 m dyp som 100 m lenger vest leder inn til et nytt 
dyppunkt på 21 m dyp. Rundt 50 m lenger vest ligger terskelen ut til Norddalsfjorden på 18 m dyp. 
Herfra utvides viken og går over i Norddalsfjordens ytre basseng, som er 206 m dypt på det dypeste 
rundt 1,3 km vest for anlegget. Norddalsfjordens ytre basseng er rundt 150 – 200 m dypt fra rundt 1 
km vest for utslippet og flere km vestover. Hovedterskelen mot vest er på rundt 65 m dyp på nordsiden 
av store Terøya rundt 8 km vest for Haukåvika. Videre mot vest blir det gradvis dypere og åpnere i 
retning Årebrotsfjorden. Terskelen inn til Norddalsfjordens midtre basseng ligger på 51 m dyp, og 
dette bassenget har et maksimaldyp på rundt 280 m, Videre innover i Norddalsfjorden er det flere 
delbasseng med varierende dybder og terskler. Norddalsfjorden ytre basseng er primærresipient for 
utslippene fra anlegget i Haukåvika. 
 
Det er vist at forskjeller i tidevannsbølgen langs kysten også har stor betydning for oksygenminimum i 
et fjordbasseng, noe som igjen henger sammen med hvor ofte det skjer vannutskifting i dypbassengene 
over terskeldyp inn til fjordene. Tidevannsbølgen er lavest helt sør i landet med et amfidromisk 
nullpunkt utenfor Egersund. I Norddalsfjorden utenfor Haukå er forskjellen mellom laveste og høyeste 
astronomiske tidevann (LAT og HAT) 2,38 m, mens forskjellen mellom middel høyvann (MHW) og 
lavvann (MLW) er 1,24 m (Tidevannstabeller for den norske kyst 2009, 72. årgang). 
Tidevannsvariasjonene er således betydelige slik at dette øker vannutskiftingen og utskiftingen av 
bassengvann over terskelen til Norddalsfjorden. Terskelen in til Norddalsfjorden er dessuten så dyp at 
det nok flere ganger i året er utskiftinger av bassengvann her, og det er således nokså sannsynlig at det 
ikke er stagnerende bunnvann i Norddalsfjorden. 
 
Det er høyst sannsynlig at det er meget god vannutskifting i overflaten. Det er også trolig gode 
resipient- og utskiftingsforhold i Norddalsfjorden siden fjorden har en nokså dyp terskel ut mot den 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1514 23 

utenforliggende Botnafjorden. Fjorden har trolig en nokså høy resipientkapasitet og er trolig lite sårbar 
for organiske tilførsler. 
  
I forbindelse med denne søknaden om utvidelse av produksjonskapasiteten på anlegget, har 
Rådgivende Biologer AS utført en større resipientundersøkelse i sjøområdet utenfor Haukåvika og i 
Norddalsfjorden. Hovedbestanddelene i denne resipientundersøkelsen besto av strømmålinger utenfor 
avløpene i perioden 15. juni – 13. juli 2011, og det ble også utført beregninger av innlagring, 
spredning og fortynning av avløpsvannet. Det ble tatt hydrografi i vannsøylen og samlet inn prøver av 
vann, sediment og bunndyr på tre stasjoner i Haukåvika og Norddalsfjorden og fem stasjoner utenfor 
avløpene 15. og 20. juni og 13. juli 2011. Strandsoneundersøkelsen ble gjennomført på tre lokaliteter 
15. og 16. juli 2011 (Tveranger mfl. 2012). 
 
Hovedkonklusjonene fra undersøkelsen var som følger: 
 
”De undersøkte sjøområdene i vannforekomsten Norddalsfjorden har minst ”god økologisk status” i 
henhold til EUs vannrammedirektiv, men det er en tydelig lokal påvirkning i området lokalt ved 
utslippet fra oppdrettsanlegget. Her var det forhøyete verdier av næringssalter i vannmassene, og 
MOM-B undersøkelsen viste tilstand 4 ved utløpene. Men allerede 30 meter utenfor var det samlet sett 

tilstand 1 på sedimentet. Bløtbunnfaunaen var imidlertid tydelig påvirket i Haukåvika, både ved det 
dypeste og i prøvene ved og nær utslippet. Dette skyldes også at situasjonen i Haukåvika er preget av 
”gamle synder” med tilførsler av store mengder sagflis og trevirke etter tidligere sagbruk. Dette gjør 

særlig forholdene for bunnfaunaen dårlig, mens sedimentkvaliteten for øvrig ikke bærer preg av 
overbelastning annet enn akkurat ved utslippene. I prøvene fra ytre deler av Haukåvika var forholdene 

relativt gode med hensyn på faunasammensettingen, mens det for dypbassenget i Norddalsfjorden 
naturlig nok var noe avgrensete og middels dårlige forhold, som likevel tilsvarer naturtilstanden i 
denne typen resipienter. Undersøkelser av marine naturtyper og artsmangfold på tre stasjoner i 
Haukåvika viste i hovedsak en ferskvannspåvirket flora og fauna og relativt upåvirkede forhold. Det 
var imidlertid trolig en svak eutrofieringseffekt på stasjon 3 ved Griseryggen, med enkelte steder med 
dominerende trådformede og små alger på hardbunn. Det ble verken registrert spesielle naturtyper 
eller rødlistearter på utvalgte lokaliteter ved undersøkelsene i Haukåvika. 

 
Det ble foretatt en noenlunde tilsvarende undersøkelse inne i Haukåvika i 2006 (sediment, 
bunnfauna). Resultatene viser at Haukåvika med hensyn på kvaliteten på bløtbunnsfaunaen var noe 

mer påvirket i 2011, trolig på grunn av en økning i fôrbruken og produksjonen ved anlegget siden 
2006. Anlegget på Haukå har i perioden 2008 – 2010 produsert mellom 280 og 400 tonn fisk 

(gjennomsnittlig 332 tonn).”  
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Biologisk mangfold og verneinteresser 
 
Naturbase (www.dirnat.no) har ingen registrert verneinteresser eller prioriterte naturtyper i 
området rundt anlegget. Det er heller ikke registrert viktige artsforekomster rundt anlegget og i 
anleggets nærområde opp mot vanninntaket i Haukåelva (figur 9).   
 
I artsdatabanken er det heller ingen observasjoner av rødlistearter som er sårbare, nær,- sterkt- eller 
kritisk truet verken i anleggets nærområde eller i influensområde, men noen rødlistede arter av 
livskraftige bestander forekommer, og rundt 150 m oppe i fjellsiden rundt 400 meter nord for anlegget 
er det gjort to funn av alm (NT). 
 

 
 
Figur 9. Det er ingen registreringer i området (fra Naturbase). 
 
Det kan også nevnes at i henhold til den nye rødlisten for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) er 
fjordene i Norge rødlistet og satt til kategorien datamangel (DD) siden usikkerhet om naturtypens 
korrekte kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og 
med CR til og med LC. Det er ikke gjort noen nasjonal vurdering av hvor store fjordområder som har 
fått til en tilstandsreduksjon på grunn av miljøgifter og eutrofi og dette fører til vurdering DD. 
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Fisk og ferskvannsbiologi  
 
Dette temaet ansees i sin helhet å være belyst i KU-rapporten til søknaden av 9. februar 2006 om NVE 
konsesjon for uttak av vann av i forbindelse med søknad om utvidelse til 2,5 mill stk settefisk (Johnsen 
og Hellen 2008). For mer utfyllende informasjon om verdi, virkning og konsekvenser samt forslag til 
avbøtende tiltak, henvises det til rapport 1086 fra 2008 på vår hjemmeside (http://www.radgivende-
biologer.no/): 
 
Haukåa settefisk, Flora kommune. Konsekvensvurdering ved søknad om konsesjon for vannuttak 
 
Rapporten kan lastes ned fra nettet på våre nettsider ved å klikke på linken. 
 

Kulturminner 
 
Det er registrert fire kulturminner nordøst og sørvest for selve anleggsstedet (jf. figur 10).   
 
 
 
 
 
Figur 10. Oversikt over 

registrerte kulturminner 
nordøst og sørvest for 

anleggsområdet på 
Haukå (fra 
riksantikvarens 

Askeladden-database). 
 107040

107042

107619

anlegget

107621

 
 
Vel 150 m sørøst for anlegget ligger det en arkeologisk lokalitet i form av et bosetnings- og 
aktivitetsområde i stranden på nordsiden av elveosen rett vest for broen (boplass) som er automatisk 
fredet (registreringsnummer 107042, figur 10, tabell 4). Registreringen er fra 1980, og det er i dag 
forbygning og jordbruksområder helt ut mot elvekanten.  
 
Tabell 4. Nærliggende arkeologiske registreringer, fra riksantikvarens Askeladden-database. 
 
Reg nr Hva Navn Vernestatus Beskrivelse 
107042 Arkeologisk lokalitet Haukåosen Automastisk fredet Boplass 
107040 Arkeologisk lokalitet Haukå Automastisk fredet Boplass 
107619 Arkeologisk lokalitet Solneset Automastisk fredet Boplass 
107621 Arkeologisk lokalitet Haukåholmen Automastisk fredet Boplass 
  
Lenger ut på Solneset finnes tre tilsvarende kulturminner bosetnings- og aktivitetsområder) i form av 
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arkeologiske lokaliteter som alle er automatisk fredet. Vel 400 m sørvest for anlegget ligger det en 
boplass som har registreringsnummer 107040.  Rundt en km sørvest for anlegget ligger det en boplass, 
dvs en steinalderlokalitet i vik vest på Solneset, øst for Haukåholmen (registreringsnummer 107619). 
Rundt 1,2 km m sørvest for anlegget ligger det en boplass, dvs en steinalderlokalitet i vik på sørsiden 
av Haukåholmen  (registreringsnummer 107621).  
 

Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser i vassdraget  
 
Det er ingen direkte utslipp som fører til forurensing langs den berørte elvestrekningen.  Det er noen 
mindre felt med dyrket mark i nedre del av nedbørfeltet som går helt inn mot Haukåa, og det må 
regnes noe jordbruksavrenning fra disse til elven. Drikkevannsinntaket ligger ovenfor tiltaksområdet 
og tiltaket.  

 
Friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Området rundt Haukåvatnet er noe brukt som jaktområde, det er små fiskeinteresser knyttet til 
vassdraget. Det går og en merket turrute frå østsiden av Haukåvatnet til Børabu (DNT-hytte). Denne 
turruten krysser Haukåvatnet via en holme i østenden av innsjøen. Det går også en tursti til Børabu frå 
vestenden av Haukåvatnet. Langs riksveg 614 har vegvesenet bygd rasteplass, slik at det er mulig for 
turister og andre reisende å stoppe og oppleve fossen ”Brudesløret” som kommer ned i Haukåvatnet 
(fra Johnsen og Hellen 2008).  

 
Landskap 
 
Landskapet hører for det meste til hovedregionen Ytre fjordbygder på Vestlandet (Puschmann 2005). I 
Sogn og fjordane er denne regionen preget av veksling mellom ulike åsformer, storkupert hei, 
avrundede fjellformer og mindre strandflater. Dette området er således det typisk landskapet i 
regionen, med normalt gode kvaliteter, men er altså ikke enestående. Det aktuelle tiltaks- og 
influensområdet utgjør bare en liten del av dette større landskapsrommet, men helt lokalt er det godt 
innsyn til selve tiltaket. Her ligger også fylkesvei 614 på nordsiden av Haukåelva, en kommunal vei 
krysser over elveosen og videre forbi anlegget, og fiskeanlegget sine rørledninger ligger nedgravd 
langs elvebredden opp til inntaksstedene. Det ligger også noe bebyggelse som grenser til 
anleggsområdet mot øst samt flere bygninger vel 100 meter øst for anlegget. 
 
En samlet vurdering av det aktuelle området tilsier klasse B1, som representerer en del av dette typiske 
fjordlandskapet, og der anlegget glir inn i landskapet og utgjør et relativt harmonisk helhetsinntrykk i 
nærområdet.  
 

Akvakultur og smittehensyn 
 
Det er 2,9 km til nærmeste anlegg, dvs matfisklokalitet for torsk, Fanevika (lok. nr 13707, MTB 780 
tonn) tilhørende Havlandet Havbruk AS. Det er 4,1 km til nærmeste blåskjellanlegg, Uførenesgrunnen 
(lok. nr 20675) tilhørende Flora Skjel ANS. Det er 10 km til nærmeste settefiskanlegg, Norddal (lok. 
nr 13713, 2,5 mill stk) tilhørende Firda Settefisk AS. Det er henholdsvis 9 og 8,7 km til 
matfisklokalitetene Klavelandet og Ålvora (lok. nr 24455 og 10319, begge 3120 tonn) tilhørende 
Steinvik Fiskefarm AS. Det er 8,34 km til et anlegg for settefisk og stamfisk av torsk, Botnaneset (lok. 
nr 13214) tilhørende Havlandet Marin Yngel AS, (figur 11). 
 
Settefiskanlegget har to inntakssteder for vann, dvs ett inntak i Haukåvatnet og ett inntak i Haukåelva 
der det 425 m fra elveutløpet er bygget et vandringshinder ved inntaksstedet. NVE gir ikke lenger 
tillatelse til å holde vassdraget stengt for oppgang av anadrom laksefisk. Dette innebærer at det vil bli 
bygget en fisketrapp forbi elveinntaket og demningen i Haukåvatnet slik at anadrom fisk har mulighet 
til å gå opp forbi begge inntaksstedene. Når dette er på plass vil det innebærer at alt inntaksvann vil bli 
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UV-desinfisert/ozonert før det benyttes på anlegget. Et desinfiseringsanlegg vil bli bygget i 
forbindelse med utvidelsen. Anlegget vil bli bygget med inndeling i smittemessige soner. 
 

SF/F 0008,
Haukå

24455
Klavelandet

10319
Ålvora

20675
Uførenesgrunnen

13214
Botnaneset

13707
Fanevika

SF/F 0009
Norddal

 
 
Figur 11.    Settefiskanlegget på Haukå og tilgrensende akvakulturvirksomhet i Norddalsfjorden. 
Settefiskanlegg er lilla, matfiskanlegg laks er rød, matfiskanlegg tork er gul og skjellanlegg er blå 
(fra www.fiskeridir.no).   
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VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENSER  
 
Marine Harvest Norway AS avd Haukå henter vann fra Haukåelva. Anlegget har løyve (NVE 
konsesjon av 21. desember 2011) til uttak av vann der maksimalt uttak ikke skal overstige 40 m³/min 
og med 20 m³/min som middel.    
 
Når det nå søkes om en utvidelse av konsesjonen fra 2,5 til 7,5 millioner sjødyktig settefisk, vil det 
ikke være behov for noen økning i vannuttak. Vannbehovet vil særlig i en minimums 
avrenningssituasjon kunne bli lavere ut fra at anlegget skal drives om et kombinert resirkulerings- og 
gjennomstrømmingsanlegg der vannbruken til enhver tid skal være tilpasset avrenningssituasjonen i 
vassdraget. F. eks ville anlegget i sin helhet blitt drevet som et resirkuleringsanlegg i den tørre vinteren 
2009/2010, mens anlegget i år i lengre perioder ville ha kunne blitt drevet med gjennomstrømming på 
grunn av rikelig med nedbør vår, sommer og høst.  
 
Fleksibiliteten i dette driftsopplegget tilsier at anlegget vil kunne ligge godt innefor gjeldende rammer 
i NVE-konsesjonen, særlig i perioder med minimumsavrenning, da en i god tid på forhånd vil kunne 
starte opp biofilteret før en minimums avrenningssituasjon oppstår.  Utvidelsen vil ikke kreve noe økt 
uttak av ferskvann utover vilkårene i gjeldende NVE-konsesjon, og utvidelsen vil således ikke få noen 
endret eller negativ konsekvens for forholdene knyttet til uttaket av vann. 
 

Resirkulering av vann 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.  
 
I et resirkuleringsanlegg har man en situasjon der i praksis alt vannet resirkuleres, slik at her handler 
det om hvilke løsninger som blir valgt for å håndtere alle de miljømessige utfordringene gjenbruk av 
vann medfører for at fisken får et godt internmiljø i karene i samsvar med næringen og forvaltningen 
sine krav. I denne søknadsmessige sammenhengen bør det være tilstrekkelig å vise til at utviklingen er 
kommet dit hen at de anleggene som nå bygges med gjeldende resirkuleringsteknologi er meget 
driftssikre og fullt ut vil kunne ivareta fiskens krav til et godt internmiljø i karene. 
 
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. I et resirkuleringsanlegg vil i praksis alt oksygenet tilsettes 
gjenbrukt vann individuelt i hvert kar eller i hver resirkuleringsavdeling. 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.   
 
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.  
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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 12). Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende 
inn mot karets senter der det var stor sammenheng mellom O2 gradienter og kardiameter (R2 = 0,75), 
dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) 
mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde 
fisk og deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette 
er typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt 
samlet oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 
CO2 - lufting i karet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. 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 i 
karene ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble 
benyttet opp mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det 
ikke mulig å unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige 
innholdet av oksygen i vannet. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets 
grenser er godt innenfor rekkevidde i omsøkte anlegg, selv ved betydelig oksygentilsetting. 
 
I resirkuleringsanlegget vil en måtte følge forholdene nøye underveis, og dimensjonerende kapasitet 
på lufting av vann og rensing av vannet i et kombinert mekanisk- og biologisk filter ansees ivaretatt 
ved prosjektering av anlegget. 
 

Konsekvenser for biologisk mangfold og vilt  
 
Den planlagte utvidelsen vil ikke ha noen virkning på artsforekomstene i området.  
 

Konsekvenser for fisk og ferskvannsbiologi 
 
Siden anleggets vannbehov ikke vil gå ut over rammene i gjeldende NVE-konsesjon, antas det ingen 
endrete konsekvens for fisk eller ferskvannsbiologi i vassdraget.  
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Konsekvenser for inngrepsfrie områder og verneinteresser  
 
Det er ingen inngrepsfrie områder, vernete områder eller planer om vern i det aktuelle tiltaksområdet.  
 

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

Konsekvenser for landskap 
 
Virkninger for landskapet og oppfattelsen av det er knyttet til hvordan den omsøkte utvidelsen av 
anlegget vil framstå i landskapet i forhold til dagens anlegg. Dette er i hovedsak knyttet til ombygging 
av eksisterende bygningsmasse samt oppsett av nye og større kar innenfor eksisterende 
anleggsområde. Anlegget vil således bli noe større, men ikke bruke noe større areal enn det gamle 
anlegget, men virkningene for landskapet ansees på være moderat også fordi området allerede har vært 
sterk påvirket, og aktiviteten fremdeles er den samme. Det antas derfor å bli ingen konsekvens for 
landskapsopplevelsen. Ombygging og modernisering av eksisterende anlegg vil som oftest bli 
oppfattet som et nytt positivt element i landskapsopplevelsen siden en ved utformingen av anlegget 
kan tilpasse dette til omgivelsene. 
 

Konsekvenser for landbruk  
 
Ingen virkning eller konsekvens da anlegget vil bli ombygget og modernisert på eksisterende lokalitet 
avsatt til industri/oppdrett. 
 

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

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

Konsekvenser for resipientforhold 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS utført strømmålinger og 
MOM B-undersøkelse utenfor avløpet til anlegget. Undersøkelsen er utført med basis i standardkrav til 
utvidelsessøknaden på Haukå fra 2,5 til 7,5 millioner sjødyktig settefisk. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS utført en større 
resipientundersøkelse i Haukåvika og Norddalsfjorden. Undersøkelsen er utført med basis i ønske fra 
oppdragsgiver om å dokumentere miljøforholdene i forkant av en søknad om utvidelse. Undersøkelsen 
er også utført med bakgrunn i denne søknaden om en utvidelse av settefiskanlegget i Haukåvika fra 
2,5 til 7,5 millioner sjødyktig settefisk. 
 
Resultatet av denne undersøkelsen er oppsummert tidligere i rapporten, og konsekvenser for 
resipientforhold kan oppsummeres i følgende hovedkonklusjon: 
 
”Anlegget planlegger en økning av produksjonen som tilsvarer omtrent en 2,5 dobling av dagens 

produksjon (vel 330 tonn fisk), men med bruk av en filterduk på 40 - 80 µm i renseanlegget på hele det 
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nye ombyggete anlegget, vil den samlete lokale påvirkningen i Haukåvika sannsynligvis bli tilsvarende 

rammen for dagens utslippsløyve. Med finere filterduk vil utslippet bare bestå av veldig fine partikler 
og oppløste stoffer som vil bli fraktet ut til den gode resipienten i Norddalsfjorden og bort fra dagens 
lokale resipient i Haukåvika. 
 
Dette vil medføre at miljøpåvirkning lokalt i Haukåvika ikke vil bli endret fra dagens forhold. 
Miljøforholdene i Haukåvika vil ytterligere kunne forbedres ved at det også blir etablert et dykket 
ferskvannsutslipp på det dypeste i den innerste delresipienten på rundt 24 m dyp med en kapasitet på 2 

– 3 m³/min. Dette tiltaket vil også gi en forbedret resipientkapasitet i det innerste tersklete bassenget i 
Haukåvika”.  
 
De fem eksisterende avløpene fra Marine Harvest Norway AS avd. Haukå drenerer til et lokalt 
tersklet, men nokså grunt sjøområde som er nokså åpent og er forbundet med den store og dype 
Norddalsfjorden. Her er det en god vannutskifting, og derav følger det at sjøområdet også har en ikke 
ubetydelig resipient- og omsetningskapasitet for tilført organisk materiale. Avløpsvannet transporteres 
raskt og effektivt med den utoverrettede overflatestrømmen og tidevannet utover i Haukåvika og 
Norddalsfjorden, og det er lite trolig at en vil kunne se noen synlig negativ effekt av tilførslene bortsett 
fra helt lokalt rundt selve avløpene (0-20 m). Denne effekten vil sannsynligvis avta gradvis utover i 
avløpets nærområde 20 – 50 m fra avløpet, og mer enn 50 - 100 m fra avløpet er det lite trolig at man 
vil se noen mer enn en marginal effekt av den synlige påvirkning i bunnsedimentene. Grunnet tidligere 
sagbruksvirksonhet oppstrøms Haukåvika ligger det fortsatt større mengder sagflis i Haukåvika. Dette 
er lite nedbrytbart og medfører lokalt dårlige miljøforhold selv i resipienter med meget god 
vannutskifting og oksygenforhold (jf. Tveranger m.fl. 2009). Der man har større mengder sagflis i 
sedimentene, kan dette kamuflere at det egentlig er gode nedbrytingsforhold for tilført organisk 
materiale siden saglis er et dårlig habitat for sedimentgravende bunndyr.  
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Figur 13. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i en 
sjøresipient, som innlagres i overflatelaget 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). 
 
Våre undersøkelser i 2011 viser også at det er gode oksygenforhold ned mot bunnen i Haukåvika. 
Dette skyldes delvis at det kun er syv meter dybdeforskjell mellom terskelen inn til Haukåvika og det 
dypeste i Haukåvika hvor utslippene ligger slik at det ikke oppstår stagnerende vannmasser og 
oksygensvinn i vannsøylen. I tillegg har en effekten av ferskvannutslippet som gir en upwellingseffekt 
ved at det lettere ferskvannet strømmer opp som en fontene mot overflaten og blandes inn til sitt 
innlagringsdyp i overflatelage og transporteres i hovedsak utover i fjorden (figur 13). Denne indre 
ferskvannsfontenen vil medføre at de finpartikulære tilførslene vil spres effektivt vekk fra utslippstedet 
i vannsøylen med tidevannet og ut over i Norddalsfjorden. Bare de største partiklene vil sedimentere 
helt lokalt ved selve utslippet, men siden alt avløpsvannet planlegges renset med en 40 – 80 µm 
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filterduk, vil disse partiklene bli fanget opp før de slippes ut. Den sterke oppstigende strømmen tar 
med seg alle de finere partiklene som blir innlagret i vannsøylen. En større økning av tilførsler av 
organisk stoff til dette sjøområdet i forbindelse med utvidelsen vil derfor trolig ikke medføre 
belastning på oksygennivå i de dypereliggende områdene i Norddalsfjorden.  
 
Det er vanlig å observere en svært avgrenset punktbelastning i forbindelse med slike utslipp dersom 
utslippet skjer på dybder med relativt god vannutskifting og gode nedbrytingsforhold. Der vil naturlig 
nedbryting kunne holde tritt med tilførslene dersom det er god tilgang på oksygen ved tilførsel av 
friskt vann over sedimentet. 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. Dette 
anses også å være tilfellet for disse utslippene, men fra søkers side er det planlagt etablert rensing av 
avløpet siden anlegget bygges som resirkuleringsanlegg.  
 
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 14).  
 
Figur 14.  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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Med et årlig samlet salg på 750 tonn solgt fisk og ca 30 tonn dødfisk, trengs det en årlig fôrmengde på 
maksimalt 940 tonn. Produksjonen ved anlegget vil omtrent 2,5 dobles i forhold til dagens produksjon 
(vel 330 tonn), men alt avløp fra anlegget planlegges renset i nye filtre med lysåpning et sted 40 og 80 
µm, og med vesentlig bedre rensegrad enn dagens filtre, som skal tilfredsstille gjeldende utslippsløyve 
fra 2009. Det er anslått at det omsøkte utvidete utslippet ikke får noen lokal økt miljøvirkning i 
Haukåvika utover dagens situasjon. For det første blir utslippene i størrelsesorden ikke økt i særlig 
grad i forhold til gjeldene utslippsløyve, men viktigst er at de stoffer som slippes ut i hovedsak vil 
være så finpartikulære og oppløste at de transporteres med overflatevannet ut av Haukåvika og blir 
spredt i den gode resipienten Norddalsfjorden. Det antas at effekten på miljøet fremdeles vil forbli 
akseptabel og moderat vurdert ut fra Norddalsfjordens naturtilstand og høye resipientkapasitet. 
 
Miljøforholdene inne i Haukåvika vil ytterligere kunne forbedres ved at det også etablert et dykket 
ferskvannsutslipp på det dypeste i den innerste delresipienten på rundt 23 m dyp med en kapasitet på 2 
– 3 m³/min. Dette tiltaket vil også gi en forbedret resipientkapasitet i det innerste tersklete bassenget i 
Haukåvika. 
 

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

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

vann-kvaliteter avhengig av temperatur: 
Oksygen i råvannet (grå søyler), 
tilgjengelig andel for fisken (rød linje) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Temperatur

0

5

10

15

20

25

O
ks

yg
en

 (
m

g 
O

/l)

Tilgjengelig oksygen

Oksygen i råvannet

Tilgjengelig oksygen ved 200% oksygenmetning

Tilgjengelig oksygen uten oksygentilsetning



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1514 35 

 
 
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.  
 
 
 


