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FORORD  
 

Fister Smolt AS (reg.nr. R/HM 0004) søker om utvidelse av konsesjonen fra 2,4 til 5,0 millioner 
sjødyktig settefisk i et kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg på Fister i Hjelmeland 
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 konsesjonsrammen etter Akvakulturloven. Det er i dokumentasjonen inkludert en 
konsekvensutredning av de omsøkte forhold, der en også tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens 
§§4-12.  Søknaden er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Fister Smolt AS. Dette er 
en oppdatert versjon av vår rapport 1218 (Tveranger og Johnsen 2009) tilpasset dagens gjeldende krav 
til søknadsdokumentasjon, der alle forhold knyttet til en vurdering av de tidligere omsøkte endringene 
av gjeldende NVE-konsesjon er utelatt. 
 
Anlegget fikk NVE konsesjon 18. februar 2004 til å regulere Hetlandsvatnet mellom kote 45,8 (LRV) 
og 46,4 (HRV) samt månedlig uttak av vann på maksimalt 330 l/s (19,8 m³/min) og 260 l/s (15,6 
m³/min) som årsmiddel, med krav om dokumentasjon av vannuttaket. Det ble i 2010 søkt om en 
endring av noen av vilkårene i konsesjonen der NVE i brev av 8. mai 2012 gav avslag på dette. 
 
Anleggets vannbehov ved denne utvidete søknaden ligger innefor gjeldende vilkår i NVE-
konsesjonen, og det søkes således ikke lenger om noen endringer av gjeldene vilkår. NVE sier også i 
brev av 26. september 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 Fister Smolt AS ved Lars A. Frønsdal for oppdraget. 
 

 Bergen, 28. september 2012 
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SAMMENDRAG  
 

Tveranger, B. & G.H. Johnsen 2012. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fister Smolt AS (reg. nr. R/HM 0004), 

med konsekvensutredning. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1597, 33 sider, ISBN 978- 82-7658-935-1 
 
Fister Smolt AS (reg.nr. R/HM 0004) søker om utvidelse av konsesjonen fra 2,4 til 5,0 millioner 
sjødyktig settefisk for anlegget på lokalitet Fister (lokalitet nr. 10123) i Hjelmeland kommune. Denne 
rapporten oppsummerer grunnlagsdokumentasjon for den planlagte utvidelsen, med oppsummering av 
resipientforhold for utslippsløyvet og karmiljø ut fra fiskehelsevelferd. 
 
Eksisterende anlegg skal ombygges til et kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg på 
anleggsområdet. Den omsøkte utvidelsen medfører etablering av et resirkuleringsanlegg på 
nabotomten til settefiskanlegget, der det i dag er en campingplass. Dette området er i kommuneplanen 
for Hjelmeland kommune for 2011 – 2023 omdisponert fra reiseliv til framtidig næringsområde. 
 
Produksjonen vil bestå av tre like store grupper fisk; tidlig høstsmolt og høstsmolt begge på 80 grams 
størrelse og en gruppe med 125 grams ettårs vårsmolt. Til sammen utgjør dette 475 tonn levert fisk. 
Med en antatt fôrfaktor på 1,2 og frasortering av den minste fisken underveis, vil det til denne 
produksjonen medgå opp til 600 tonn fôr årlig.  
 
Anlegget henter vann fra Hetlandsvatnet, som er 2,2 km² stort og har NVE konsesjon fra 18. februar 
2004 til et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 15,6 m³/min og et maksimalt uttak på inntil 19,8 m³/min. 
Hetlandsvatnet kan reguleres mellom kote 45,8 (LRV) og 46,4 (HRV) ut fra en normalvannstand på 
46,1 m. Det skal slippes en minstevannføring på 100 l/s i Fisteråna. NVE har i brev av 26. september 
2012 slått fast at siden vannbruksplanen for det omsøkte anlegg skal ligge innenfor gjeldende vilkår i 
vassdragskonsesjonen fra 2004, trenger en ikke noen ny vurdering etter § 8 i vannressursloven i 
forbindelse med denne søknaden om utvidelse.  
 
Avløpsvannet fra anlegget slippes i dag urenset ut i sjø i Fistervågen på rundt 20 meters dyp. Ved 
utslippet er det dokumentert moderate strøm- og vannutskiftingsforhold, men sedimentundersøkelser 
fra både 2001, 2006 og 2012 ved og rundt det ene avløpet og et lite stykke utover i resipienten, viste 
ingen akkumulering av organisk materiale eller synlig miljøpåvirkning. Utslippene går ut i et åpent 
sjøområde med tilgrensende store og dype sjøområder med god vannutskifting hele året. Ved avløpene 
er det dessuten sediment bestående av fin sand som kan opprettholde en rik fauna som er godt i stand 
til å bryte ned de organiske tilførslene fra anlegget.  
 
Anlegget har i dag begrensninger i utslippstillatelsen på 1400 kg fosfor og 17 tonn organisk stoff, og 
utslippene har ligget innenfor disse grensene de åtte siste årene. I forbindelse med utvidelsen skal 
slammet fra resirkuleringsanlegget samles opp og deponeres, mens utslippet fra gjennomstrømmings-
delen av anlegget søkes sluppet urenset ut i sjø, slik som i dag. Utslippene til sjø vil holdes innenfor 
rammene i den gjeldende utslippstillatelsen.  
 
Det er inkludert en enkel konsekvensvurdering, der en tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-
12 for vurdering av virkning på det ytre miljø. Samlet påvirkning på omgivelsene vil ikke bli særlig 
endret fra dagens forhold, annet enn ved bygging av nytt anlegg på nabotomten. Den omsøkte 
utvidelsen ventes ikke å medføre negative virkninger for brukerinteresser som friluftsliv, 
vannforsyning og resipientforhold  eller for biologisk mangfold, fisk og kulturminner. 
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FISTER SMOLT AS  
 
Settefiskanlegget på Fister (regnr R/HM 0004, lokalitetsnummer 10581 Fister) har hatt konsesjon 
siden 9. juni 1976. Konsesjonen ble i år 2000 overført fra Sjøtun Smolt AS til Fister Smolt AS. 
Konsesjonsrammen er i dag på 2,4 millioner sjødyktig settefisk, og en søker nå om utvidelse til 5,0 
millioner sjødyktig settefisk, der utvidelsen skal skje i et anlegg bygget for bruk av både 
resirkuleringsteknologi og gjennomstrømmingsteknologi. 
  
Anlegget ligger på Fister ut mot Fistervågen i Hjelmeland kommune, inntil utløpet fra Fisteråna. 
Anlegget har eget klekkeri med startfôringsanlegg inne, og betydelig karkapasitet ute (figur 1 og 4). 
Anlegget planlegges utvidet i forbindelse med utvidelsen, med en ny hall med klekkeri og 
resirkuleringsanlegg (jf. figur 3 og 4). Anlegget har to stk inntak for vann fra Hetlandsvatnet, og 
avløpsvannet slippes urenset ut i Fistervågen (figur 2). Eksisterende inntaks- og utslippsarrangementet 
skal ikke endres i forbindelse med denne søknaden, men det skal legges en ny sjøvannsledning for 
inntak av sjø. Den totale produksjonskapasiteten skal økes, men anleggets vannbehov til den omsøkte 
produksjonen på 5,0 mill stk settefisk i et kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg 
ligger godt innenfor gjeldende rammer i NVE-konsesjonen fra 2004. Det skal bygges et 
resirkuleringsanlegg på nabotomten til settefiskanlegget der campingplassen ligger i dag, og 
inntakskapasiteten for sjøvann for bruk i uteavdelingen skal økes.  
 

 
 

Figur 1. Fister Smolt AS og de store utekarene nederst mot Fistervågen. 
 
Anlegget har en rekke bygninger som huser anlegget sine ulike aktiviteter og funksjoner (jf. figur 4). 
Karkapasiteten for tilvekst på anlegget er fordelt på følgende kar, med et samlet volum på vel 3620 
m³: 
• 1 stk 6 m kar i lysstyringshallen med vannhøyde 2,0 m og volum på 42 m3   
• 5 stk 8 m kar med vannhøyde på 2,0 m (2 stk) og 2,5 m (3 stk) og volum på 100-125 m3 = 575 m³ 
• 4 stk 12 m kar med vannhøyde på vel 2,5 m og volum på 300 m³ = 1200 m³. 
• 4 stk 14 m kar med vannhøyde på 3,0 m og volum på 450 m³ = 1800 m³. 
 
Anlegget har i tillegg en driftsbygning som huser et klekkeri og en startfôringshall med en kapasitet på 
ca 360 l rogn og vel 3 millioner startfôret yngel. Når det nye resirkuleringsanlegget blir bygget vil 
klekking og startfôring flyttes dit. 
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Figur 2. Fister Smolt AS henter sitt vann Fra Hetlandsvatnet gjennom to ca 1300 m lange inntaksledninger ned til 

anlegget (til venstre). Avløpsvannet føres i dag ut gjennom to vel ca 200 m lange avløp på rundt 20 m dyp, og det 

planlegges et nytt ca 600 m langt sjøvannsinntak fra ca 80 m dyp (til høyre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Fister Smolt 

AS har fått anledning 

til å ta i bruk nabo-

tomten, hvor det i dag 
ligger en camping-

plass, for å bygge et 

resirkuleringsanlegg 

der.  
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Figur 4. Oversikt over dagens uteavdeling bestående av 1 stk 6m, kar, 5 stk 8 m kar, 4 stk 12 m kar og 4 

stk 14 m kar og diverse bygninger (øverst) samt planlagt nytt resirkuleringsanlegg med klekkeavdeling, 
startfôring i 10 stk 6 m kar og påvekst 1 i 10 stk 10 m kar (nederst). 
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Figur 5. I gjeldende kommuneplan for Hjelmeland for perioden 2011 – 2023 er omsøkt lokalitet avsatt 

til nåværende og framtidig næringsvirksomhet. Anlegget ligger på selveiende grunn (gnr 74 bnr 30) og 

leiet grunn (gnr 72 bnr 2). 
 
Anlegget planlegger et nytt resirkuleringsanlegg på nabotomten der campingplassen ligger i dag med 
plass til nytt klekkeri med 6 klekkeskap for 430 l øyerogn (jf. figur 4). Dette arealet var tidligere 
avsatt til forretning (reiseliv) i kommuneplanen, men er nå i henhold til kommuneplanen 2011 – 2023 
vedtatt 21. september 2011 omdisponert til framtidig næringsområde (jf. figur 5). Kommunen har 
også stilt krav om at det utarbeides en samlet plan med krav til byggutforming, terrengtilpasning og 
avstand til sjø. Det er plankrav både for dette nye området, og området som Fister smolt alt disponerer.   
 
Når anlegget kjøres med resirkuleringteknologi vil vannforsyningen bestå av 98 % resirkulert vann og 
2 % nytt vann. Produksjonsvannet blir partikkelrenset gjennom et mekanisk filter, ammonium blir 
avgiftet i et biofilter, vannet blir UV-behandlet for å fjerne bakterier og virus, luftet for å fjerne 
karbondioksyd og til slutt tilsatt oksygen før det returneres til tankene. Mengden nytt vann er beregnet 
til 30 m³ pr time, og dagens vannforsyningskapasitet vil være tilstrekkelig. Resirkuleringsanlegget vil 
bli bygget som en kombinasjon av kar-intern resirkulering og sentral resirkulering. Karkapasiteten vil 
ved denne løsningen øke med 2250 m³.  
 
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 på inntil 19,8 m³/min (gjennomsnitt på 15,6 m³/min) og en sjøvannsmengde på inntil 35 m³/min.  
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Karkapasiteten for tilvekst på resirkuleringsanlegget er fordelt på følgende kar: 
• 10 stk 6 m kar (startfôring) med vannhøyde 1,8 m og volum på 50,0 m³ = 500 m³ 
• 10 stk 10 m kar (påvekst 1) med vannhøyde 2,2 m og volum på 175 m³ = 1750 m³ 
  
Med dette resirkuleringsanlegget vil karkapasiteten for påvekst på anlegget bli på totalt 5370 m³. 
Anlegget har i dag CO2 lufting på alle de store utekarene.   
 
Med en maksimalbelastning på 230 tonn i anlegget i april, vil gjennomsnittstettheten i påvekst 1 
resirkuleringsavdelingen og i påvekst 2 sjøvann/ferskvann uteavdelingen ikke overstige henholdsvis 
35 og 64 kg/m³.   
 

Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget har sitt inntak i innsjøen Hetlandsvatnet (46 moh) (NVE nr 035.1Z), som er ca 2,2 km² stort. 
To vanninntak (1 stk 400 mm PEH ledning og en stk 225mm PEH ledning) ligger omtrent 100 m inne 
i vannet festet i en flåte Inntakene kan senkes ned mellom overflaten og 20 m dyp slik at dette 
muliggjør temperaturregulering, noe som særlig om sommeren kan være gunstig ved høye 
overflatetemperaturer i Hetlandsvatnet. 
 
Vannet føres ubehandlet ned til anlegget gjennom ledningene som ligger nedgravd langs elven i ca 
1300 m lengde ned til anlegget (jf. figur 2). Anlegget har en leveringskapasitet på til sammen 22 
m³/min. Den ene 225 mm ledningen benyttes bare når vannstanden er høy. Når dette inntaket ikke 
benyttes er leveringskapasiteten likevel 20 m³/min. Vannet verken siles, luftes eller behandles, men 
det tilsettes oksygen før det benyttes på anlegget. Tidligere målinger utført av NIVA på elvevann og 
driftsvann viser meget god vannkjemi (pH mellom 6,9 og 7,0), labilt aluminium på under 10 µg/l og 
god bufferkapasitet. 
 
Anlegget planlegger oksygenering av både nytt vann inn til anlegget og resirkulert vann 
(grunnoksygenering) og ved diffusorer til de enkelte karene. I resirkuleringsanlegget 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 og påvekst 2). Likeså viktig er karlufting en 
sikkerhet for uforutsette hendelser som f. eks en midlertidig stopp i vanntilførselen (lekkasjer og brudd 
på inntaksledninger).  
 
Anlegget planlegger å ta inn sjøvann via et inntak på 80 m dyp (Φ= 630 mm, lengde: vel 600 m, jf. 
figur 2). 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 i økende grad fra fisken er rundt 35 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, 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 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Anlegget har 
vanninntak i 

Hetlandsvatnet, som er 

oppdemmet, og er i 

dag regulert 0,6 m 

mellom kote 46,4 og 

45,8 m. Målepunkt for 

vannstand er etablert.  

 
 
For å sikre nok vann til anlegget er Hetlandsvatnet regulert med en liten dam ved utløpet til Fisteråna 
(jf. figur 6). Vannet reguleres med luke i dammen som kan heves og senkes etter reguleringstidene. 
Dammen eller stemmen ble bygget i 1981 etter at Sjøthun fiskeklekkeri ble tildelt vassdragskonsesjon 
for uttak av vann av OED 25. august 1980. Det ble da stilt krav om en minstevannføring på 100 l/sek i 
Fisteråna i perioden 1. desember – 1. april. Det ble gitt tillatelse til en oppdemming på 30 cm fra 
normalvannstand i perioden 1. desember – 1. april med tillatt påbegynt oppdemming fra 15. november. 
Maksimal vannstand ble tillatt holdt til 1. januar med krav om gradvis nedtapping til normalvannstand 
1. april. Anlegget ble pålagt å sette opp vannstandmerker for å sikre rett regulering. Det ble også stilt 
krav om å ombygge daværende inntaksdam slik at oppgang av fisk fra elva til vannet ble muliggjort.  
 
 
 

Fiskesperren 
 
Dette siste kravet ble ikke etterkommet, noe som hadde sin bakgrunn i følgende forhold. Det har vært 
vannuttak i Fisteråna til ulike formål siden 1600 tallet. Et sagbruk var i drift fra ca 1620 og frem til 
1940. I 1928 ble det bygget et kraftverk som var i drift fram til 1960. Denne demningen stod fram til 
ca 1980. Hetlandsvatnet har således vært mer eller mindre sperret for oppgang av anadrom fisk i 400 
år. Da Lars Litlehammer (Sjøthun Smolt) startet med oppdrett i 1976 bygget han en liten fisketrapp for 
at fisken skulle komme seg opp forbi elveinntaket. Grunneierne langs Fisteråna og Hetlandsvatnet var 
imot at sjøørret skulle komme opp i vannet og påla Lars Litlehammer å stenge for oppgang av 
anadrom fisk. Han satte derfor opp en fiskesperre i 1976 i Fisteråna ca 70 m fra utløpet til sjø like ved 
elveinntaket. Elven hadde også et naturlig vandringshinder (store steiner ca 60-90 m fra elvas utløp) 
som i praksis gjorde at det ikke var mulig for sjøørreten å gå opp Fisteråna før denne fiskesperren ble 
etablert. Da anlegget i 1980 ble pålagt å fjerne fiskesperren fikk anlegget ikke lov til dette av 
grunneierne. 
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Anlegget søkte 11. oktober 2001 om en utvidelse av konsesjonen til 2,4 mill stk settefisk. Anlegget 
søkte således NVE den 12. august 2002 om uttak av maksimalt 20 m³/min vann, samt om å få regulere 
Hetlandsvatnet 30 cm opp i perioden 1. november – 1. april og ned 30 cm hele året for å sikre 
minstevannføringen på 100 l/s i tørre perioder. Det ble også søkt om tillatelse til å bygge en 
fiskesperre ca 200 m fra Fisteråna sitt utløp fra Hetlandsvatnet for å hindre oppgang av anadrom fisk. 
Anlegget risikerte ellers bygging av et dyrt desinfeksjonsanlegg og restriksjoner på salg av smolten. 
Høringsrunden viste at NJFF og Fylkesmannen gikk sterkt imot å hindre fiskens frie gang i Fisteråna 
og at det tidligere kravet om fjerning av fiskesperre ved inntaksdam ble innfridd. Hetlandsvatnet 
grunneierlag sa derimot at de ikke ønsket anadrom fisk opp i Hetlandsvatnet men ønsket fiskesperren 
plassert som omsøkt. Det samme gjaldt Hjelmeland kommune og Hjelmeland jeger og fisk. 
 
Anlegget har også fått krav om å fjerne fiskesperren nederst i vassdraget samt å sørge for at sjøørreten 
kan vandre opp i Hetlandsvatnet. Fiskesperren står der fortsatt på grunn av at denne fiskesperren ikke 
er anlegget sin eiendom, og de får heller ikke får lov til dette av grunneierlaget. Hetlandsvatnet 
grunneierlag ønsker heller ikke oppgang av sjøørret i Hetlandsvatnet, og anlegget ser seg ikke i stand 
til å utføre dette på annen manns grunn på tvers av grunneierlaget sine ønsker. 
 

Gjeldende NVE-konsesjon 
 
Anlegget fikk ny NVE-konsesjon den 18. februar 2004. Det ble gitt tillatelse til å regulere 
Hetlandsvatnet mellom kote 45,8 (LRV) og 46,4 (HRV), dvs 30 cm opp og 30 cm ned ut fra en 
normalvannstand på 46,1 m med krav om tydelige vannstandsmerker. Vannstandshevingen ble gitt på 
de samme vilkår som i 1980, senkingen ble tillatt hele året, og kravet om minstevannføringen i 
Fisteråna på 100 l/s ble videreført. Det ble gitt tillatelse til et månedlig vannuttak på maksimalt 330 l/s 
og 260 l/s som årsmiddel, med krav om dokumentasjon av vannuttaket.  
 
Det følger ellers av tillatelsen at anleggseier i størst mulig grad skal legge forholdene til rette for 
oppgang av anadrom fisk i Fisteråna samt å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget 
opprettholdes, noe som innebar en videreføring av post 3 i konsesjonen fra 1980 om å ombygge 
daværende inntaksdam slik at oppgang av fisk fra elva til vannet ble muliggjort. Etter dette har NVE 
ved flere anledninger gjennom synfaringer og i brevs form pålagt anleggseier å gjennomføre ulike 
praktiske tiltak for å oppfylle vilkårene i denne konsesjonen. Det er nå etablert målepunkt for 
vannstand (jf. figur 6) og målestasjon for vannføring i elv (jf. figur 7). 
 
Gjeldende NVE konsesjon gir anlegget tillatelse til en oppdemming på inntil 30 cm fra 
normalvannstand i perioden 1. desember – 1. april med tillatt påbegynt oppdemming fra 15. november. 
Maksimal vannstand blir tillatt holdt til 1. januar med krav om gradvis nedtapping til normalvannstand 
1. april. Dette innebærer i praksis at anlegget bare har et magasin på 660 000 m³ til disposisjon i 
perioden fra april og utover høsten.  

 
Gjeldende konsesjonsvilkår fra NVE av 18. februar 2004: 

• Hetlandsvatnet reguleres mellom kote 45,8 (LRV) og 46,4 (HRV), 
• HRV 46,4 kun tillatt i desember, ellers naturlig vannstand (NV) 46,1 m 
• Opptrapping mot HRV tillatt fra 15.november og nedtrapping til NV pr 1.april  
• Månedlig vannuttak på maks 330 l/s (20 m³/min) og 260 l/s (15,6 m³/min) som årsmiddel 
• Minstevannføring på 100 l/s i Fisteråna  
• Fiskesperre i Fisteråna skal fjernes 
• Vannstandsmåling i Hetlandsvatnet og vannføringsmåling i Fisteråna 
• Logging av vannbruk på anlegg 
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Figur 7. Målepunkt for vannføring i Fisteråna. 

 
Det er også satt opp skilt for informasjon av målepunkt og vannstand i vann og bekk. Det ble utført 
nivellement av terskel ved dam og høydebolt av Hydroteam AS 19.04.06.  Målestasjon for vannføring 
ble etablert av Hydroteam AS 6. april 2006. Anlegget har også siden 1981 hatt innmontert luke for 
slipping av minstevannføring i stemmen. Når vannet har vært tappet ned under nivå for det naturlige 
utløpet, har elva blitt tilført minstevannføring ved hjelp av pumpe og aggregat. NVE mente dette var 
en lite driftssikker løsning og påla anlegget å utarbeide forslag til permanent minstevannførings-
arrangement. Anlegget har framlagt en plan som går ut på å grave et 300 m langt rør nede i grunnen 
langs elven for å sikre minstevannføringen. Denne planen har blitt revidert for å tilfredsstille kravene 
til NVE om minst mulig skade langs elveløpet. Anlegget har også i brev av 29. mars 2007 bedt NVE 
om en revurdering av kravet til minstevannføring siden størrelsen på denne og kostnaden med å sikre 
og kontrollere minstevannføringen ikke står i forhold til den mengde fisk som finnes i Fisteråna. I 
følge anlegget er det ikke oppgang av anadrom fisk i Fisteråna. NVE har så langt ikke etterkommet et 
slikt ønske da de mener det ikke foreligger nye og vesentlige opplysninger i saken. 
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Privatrettslige forhold knyttet til vannuttaket 
 
Settefiskanlegget har skriftlig avtale fra 2006 med Hetlandsvatnet grunneierlag om gjeldende 
regulering på 60 cm (30 cm opp og 30 cm ned). Avtalen inneholder også mulighet for 80 cm ned, dvs 
110 cm regulering. Anlegget betaler årlig leie for uttak av vann. Hetlandsvatnet har tidligere vært 
regulert med over en meter fra tidligere industriell utnyttelse av vassdraget. 
 
Dagens anlegg ligger delvis på selveiet grunn (gnr 74 bnr 30), mens 14 m karene står på leiet grunn 
(gnr 74 bnr 2) Bortleier er Knut Fister, som også eier campingplassen der det nye 
resirkuleringsanlegget skal etableres. Avtale om dette er også inngått. 
 
Planlagt produksjon 
 

Anlegget legger opp til å produsere følgende tre grupper med fisk   
• 1,67 mill stk tidlig høstsmolt, snittvekt 80 gram for levering i uke 32 (ca 10. august) 
• 1,67 mill stk høstsmolt, snittvekt 80 gram for levering i uke 43 (ca 25. oktober)    
• 1,66 mill stk ettårssmolt, snittvekt 125 gram for levering i uke 14 - 17 (april)  

 
Produksjonssyklussen i anlegget er planlagt som følger: 2,4 millioner yngel klekkes og startfôres i 
januar (uke 3) vel åtte uker etter innlegging av øyerogn i oktober. Denne gruppen fôres fram til 1,67 
millioner 80 grams tidlig høstsmolt for salg i uke 32 (ca 10. august). 2,4 millioner yngel klekkes og 
startfôres tidlig i april (uke 14) vel åtte uker etter innlegging av øyerogn helt i slutten av januar. Denne 
gruppen fôres fram til 1,67 millioner 80 grams høstsmolt for salg i uke 43 (ca 15. oktober). 2,4 
millioner yngel klekkes og startfôres i juni (uke 24) vel åtte uker etter innlegging av øyerogn i april. 
Denne gruppen fôres fram til 1,66 millioner 125 grams ettårssmolt for salg i april (uke 14 - 17). 
 
For å få full utnyttelse av anlegget skal produksjonen være mest mulig strømlinjeformet i den forstand 
at det brukes totalt 40 uker på å få fram gruppe 1 og 2 fra rogninnlegg til smolten er ute av anlegget. 
Det samme gjelder også for gruppe tre (ettårssmolten) fram til den er ute av resirkuleringsanlegget. 
Hver gruppe oppholder seg i likt antall uker i hver avdeling på anlegget for på den måten å oppnå et 
effektivt skille mellom hvert innlegg i hver avdeling, samt at all fisken er ute av en avdeling før neste 
gruppe kommer inn. På denne måten oppnås det et generasjonsskille mellom de ulike gruppene av 
fisk, samt at hver gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet (jf. figur 8). Det eneste 
unntaket er ettårssmolten, som skal stå i uteanlegget fram til utgangen av april, men på denne tiden av 
året er det uansett ikke noen overlappende gruppe som skal stå i uteanlegget.  
 
Produksjonssyklusen for de ulike innleggene er som følger: Det legges inn øyerogn i klekkeriet med 
det første innlegget i uke 47. Den nyklekte yngelen flyttes over i startfôringshallen, dvs i 6 m karene i 
resirkuleringsanlegget tidlig i uke 4, samtidig som klekkeriet rengjøres og desinfiseres for et nytt 
rogninnlegg i uke 4. Etter startfôringen flyttes yngelen over i påvekst 1 avdelingen tidlig i uke 13, dvs 
i 10 m karene i resirkuleringsanlegget. I samme uke flyttes den nyklekte yngelen fra innlegg nr 2 til 
startfôringshallen, og det legges inn en gruppe nr 3 av øyerogn i klekkeriet (jf. figur 8). 
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I uke 24 flyttes den første gruppen med fisk ut av 
resirkuleringshallen til påvekst 2 uteavdelingen. I samme 
uke flyttes den startfôrete yngelen fra innlegg nr 2 til 
påvekst 1 avdelingen, og den nyklekte yngelen fra gruppe 
nr 3 til startfôringshallen. 
 
Sjøklar settefisk fra det første innlegget leveres fra 
anlegget innen utgangen av uke 33. I starten av uke 35 
flyttes gruppe nr 2 ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
uteavdelingen. I samme uke flyttes den startfôrete yngelen 
fra innlegg nr 3 til påvekst 1 avdelingen. 
 
Sjøklar settefisk fra det andre innlegget leveres fra anlegget 
innen utgangen av uke 43. I starten av uke 45 flyttes 
gruppe nr 3 ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
uteavdelingen. I uke 47 legges det inn et nytt parti øyerogn 
i klekkeriet. Sjøklar settefisk fra det tredje innlegget står i 
uteanlegget fram til utgangen av april og leveres i perioden 
uke 14 – 17.  
 
Det skal benyttes resirkulering av ferskvann i klekkeri- og 
startforingshallen samt i påvekst 1 avdelingen. Det skal 
benyttes en blanding av ferskvann og sjøvann i påvekst 2 
uteavdelingen. 
 
All fisk får 12/12 t lysstyring i påvekst 1 avdelingen i fem 
uker før overføring til påvekst 2 uteavdelingen. Ved 
overføring til påvekst 2 uteavdelingen blir all fisken 
tilhørende gruppe 1 og 2 vaksinert og satt på 24 t lys.  
 
Gruppe tre vaksineres i nov-des. Denne går på 25 promille 
sjø i perioden januar – mars, og går på rent sjøvann i april. 
Detaljer vedrørende driftssyklus finnes i tabell 1 og figur 7 
og 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på 
tre like innlegg av 2,4 mill stk øyerogn i klekkeriet. 
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Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus etter utvidelsen av anlegget på Fister med overslag over 
fiskemengde ved utgangen av hver måned gjennom året av alle typer fisk, samt samlet mengde i 

anlegget. Gjennomsnittlig produksjonstemperatur for de ulike gruppene er angitt, og bruk av 

oppvarmet vann er vist med grå skravering.  
 

 Tidlig høstsmolt Høstsmolt Ettårssmolt Samlet i anlegg 
 temp antall snittvekt mengde 
 oC 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 1000 gram tonn 

J 14/7* 2400 0,2 0,48    1675 90 150,75 4075 37 151,23 
F 14/6* 2350 1,1 2,59    1670 105 175,35 4020 44 177,94 
M 14/5* 2000 4,5 9,00 2400 0,2 0,48 1665 115 191,48 6065 33 200,96 
A 14/5* 1960 12 23,52 2350 0,7 1,65 1660 125 207,50 5970 39 232,67 
M 14 1775 30 53,25 2000 3,4 6,80    3775 16 60,05 
J 14 1680 44 73,92 1960 8 15,68 2400 0,4 0,96 6040 15 90,56 
J 14 1675 74 123,95 1775 21 37,28 2350 2 4,70 5800 29 165,93 
A 14 1670 80 133,60 1680 36 60,48 2000 6 12,00 5350 39 206,08 
S 14    1675 60 100,50 1960 16 31,36 3635 36 131,86 
O 13    1670 80 133,60 1775 35 62,13 3445 57 195,73 
N 9       1690 55 92,95 1690 55 92,95 
D 7       1680 75 126,00 1680 75 126,00 

* temperatur på ettårssmolten 
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 475 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på 
omtrent 500 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet at anlegget tilstreber en 90 % overlevelse 
i produksjonen fra startfôring og gjennom produksjonssyklussen fram til fisken er levert fra anlegget. 
Normalt sett har anlegget også en andel utsortert fisk på 5 %. Dette utgjør en samlet fiskemengde på 
ca 25 tonn for hele anlegget der mesteparten er utsortering av småfisk/tapere undervegs i produksjonen 
(fra tabell 1). Med en fôrfaktor på 1.2, vil det medgå i underkant av 600 tonn fôr årlig. 
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på vel 230 tonn i april og 206 tonn den første 
uken i august (figur 9). 
 

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

Måned

0

2

4

6

8

A
nt

al
l f

is
k 

(m
ill

io
ne

r)

Antall fisk 

 

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

, ,
,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

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

Måned

0

30

60

90

120

150

S
ni

ttv
ek

t (
g r

am
)

Snittvekt i anlegg

Tidlig høstsmolt Høstsmolt

Vårsmolt

 
 
 
 
 
 
Figur 9. Planlagt produksjon på 5,0 millioner 
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Planlagt vannbruk 
 
Settefiskanlegget vil i sin helhet bli drevet som et kombinert gjennomstrømmings- og 
resirkuleringsanlegg, men det legges opp til at resirkuleringsteknologi også kan benyttes i 
gjennomstrømmingsdelen ved behov. De velferdsmessige kravene til vannkvalitet, tilførsel av oksygen 
samt akseptable nivåer av nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium (NH4

+) i et resirkuleringsanlegg 
er imidlertid akkurat de samme som i et gjennomstrømmingsanlegg.  
 
I det følgende er det foretatt en teoretisk utregning av oksygen- og vannbehov for den planlagde 
produksjonen i det kombinerte gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegget. 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 resirkuleringsanlegg vil en ved bruk av biofliter kunne fjerne alt ammonium, og vannet 
luftes for å fjerne CO2. På denne måten ivaretas fiskens velferdsmessige krav til et godt karmiljø når 
de ulike miljøforbedringssystemene virker slik som forutsatt. 
 
Tabell 2. Månedlig oversikt over spesifikt oksygenbehov for hver gruppe (mg O/kg), beregnet 

vannbehov basert på 200 % oksygenmetning (m³/min) og spesifikt vannbehov for hver gruppe 

(l/kg/min) samt samlet vannbehov og gjennomsnittlig spesifikt vannbehov i anlegget for en produksjon 

på 5,0 mill fisk basert på produksjonsplanen i tabell 1 og forutsetningene beskrevet i teksten ovenfor. 

 

Tidlig høstsmolt Høstsmolt Ettårssmolt Samlet i anlegget  
Mnd mg 

O/kg 
m³/min 

sjøv. 
m³/min 
ferskv. 

l/kg/ 
min 

mg 
O/kg 

m³/min 
sjøv. 

m³/min 
ferskv. 

l/kg/ 
min 

mg 
O/kg 

m³/min 
sjøv. 

m³/min 
ferskv. 

l/kg/ 
min 

m³/min 
sjøv. 

m³/min 
ferskv. 

m³/min 
totalt 

l/kg/
min 

J 12,15  0,5*      2,12 13,4 5,5 0,13 13,4 6,0 19,4 0,13 
F 10,1  0,5*      1,67 11,9 4,9 0,10 11,9 5,4 17,3 0,10 
M 6,9  0,5*  12,15  0,5*  1,52 11,4 4,7 0,08 11,5 5,7 17,2 0,08 
A 5,1  0,5*  10,1  0,5*  1,52 12,4 5,1 0,08 12,4 6,1 18,5 0,08 
M 4,3  0,5*  8,08  0,5*       1,0 1,0  
J 4,12 7,9 10,4 0,33 5,72  0,5*  10,1  0,5*  7,9 11,4 19,3 0,33 
J 3,96 27,9 11,4 0,32 4,53  0,5*  9,17  0,5*  27,9 12,4 40,3 0,32 
A 3,94 10,0 4,1 0,32 4,2 2,2 2,9 0,34 6,28  0,5*  12,2 7,5 19,7 0,33 
S     4,01 19,8 19,3 0,39 4,77  0,5*  19,8 19,8 39,6 0,39 
O     3,94 33,7 13,8 0,36 3,93  0,5*  33,7 14,3 48,0 0,36 
N         2,69  1,5*  7,5 1,5 1,5  
D         2,13  2,5*  12,1 2,5 2,5  

* resirkulering.  
 
I vannberegningene er det tatt hensyn til at hver gruppe skal gå 11 uker i resirkuleringsanlegget før 
overflytting til uteavdelingen i henhold til figur 8. Det eneste unntaket er ettåringen som skal gå 18 
uker i resirkuleringsanlegget før overflytting til uteavdelingen. For noen måneder (mars og juni for 
gruppe 1, august for gruppe 2 og 3), vil den beregnete middelvannnbruken for hver gruppe da være 
utregnet ut i fra en periode i resirkuleringsanlegget og en periode i uteavdelingen. I tabell 2 er det også 
tatt hensyn til at den første gruppen av fisk er ute av anlegget rundt 10. august. Sjøvann benyttes aktivt 
i produksjonen når fisken kommer fra resirkuleringsanlegget til karanlegget (påvekst 2 
sjøvann/ferskvann) og fram til ferdig smolt. 
 
En benytter lysregime for å få i gang smoltifiseringsprosessen på hver gruppe. I resirkuleringsanlegget 
starter en med 12/12 t lysstyring når fisken er rundt 18 gram. Etter fem uker flyttes fisken ut til 
karanlegget når den er 35 gram der den vaksineres og kjøres på 24 t lys i ni uker. Samtidig starter en 
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innblanding av sjøvann til 10 ‰. Tilsettingen av sjøvann økes gradvis til 25 ‰ etter 6 uker fra fisken 
er ca 65 gram og fram til sjøklar 80 grams høstsmolt. For ettåringen starter sjøvannstilvenningen først 
når den er ute av resirkuleringsanlegget når fisken er 80 gram og fram til sjøklar 125 grams vårsmolt. 
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Figur 10. Til venstre. Beregnet vannbehov ved Fister Smolt AS etter utvidelse, basert på tallene i tabell 

1 og 3 foran. Blå del av søyle er ferskvannsbehovet og grønn del av søyle er sjøvannsbehovet. Til høyre: 

Månedlig vannbehov av ferskvann for 5,0 mill laks sett i forhold til gjeldende NVE- konsesjon for middel 

og maksimalt vannuttak. 
 
Litt forenklet regner man en gjennomsnittlig 15 ‰ innblanding på gruppene den første måneden og 25 
‰ innblanding den siste måneden om høsten og for perioden januar – april om våren, som utgjør 43 
og 71 % av vannforbruket. 
 
Vannbruket i det planlagte anlegget vil være størst i månedene juli, september og oktober, med et 
samlet teoretisk beregnet forbruk av ferskvann og sjøvann på mellom 40 og 50 m³/minutt i disse to 
månedene. Vannforbruket beregnes fra en kombinasjon av fiskens størrelse og vanntemperaturen. Det 
er på denne tiden at fisken vokser best og det er størst biomasse i anlegget. Etter at høstsmolten er ute 
av anlegget i løpet av oktober, er mengden fisk i anlegget mindre, og vannbehovet reduseres også når 
temperaturen går ned (tabell 2 og figur 10). Forholdet mellom vannbruken i resirkuleringsdelen av 
anlegget og gjennomstrømmingsdelen av anlegget kan variere noe i forhold oppgitte tall i tabell 2, 
men samlet forbruk av ferskvann i hele anlegget vil ikke overstige de oppgitte verdier.  
 
Den tilgjengelige mengden vann til settefiskproduksjon på anlegget er regulert gjennom vilkårene gitt 
i NVE konsesjonen av 18. februar 2004, som tilsier et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 15,6 m³/min 
fra Hetlandsvatnet, med et maksimalt uttak på inntil 19,8 m³/min, samt tillatelse til å regulere 
Hetlandsvatnet mellom kote 45,8 (LRV) og 46,4 (HRV), dvs 30 cm opp og 30 cm ned. 
 
Dersom man bare legger til grunn en 200 % oksygenmetning på inntaksvannet, vil ferskvannforbruket 
om sommeren og høsten være så lavt at en bare unntaksvis bruker mer vann enn middel uttak på 15,6 
m³/min, og ferskvannforbruket overstiger heller ikke det maksimale uttaket på 19,8 m³/min (jf. figur 
10), og under disse forutsetningene vil anlegget alltid ligge innenfor gjeldende krav i NVE-
konsesjonen for uttak av vann. I tillegg har anlegget montert karlufterne for CO2 fjerning på alle de 
store 12- og 14 m utekarene. Når dette benyttes, vil ferskvannsbehovet bli ytterligere redusert. 
Anlegget har vannmålere (flow-målere) på det meste av ferskvannet som blir brukt, slik at det er mulig 
å styre uttaksregimet av vann innenfor gjeldende rammer. Sammen med den store sjøvannskapasiteten 
har anlegget en trygg og sikker vannforsyning til den omsøkte produksjonen.  
 
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 5,0 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 26. september 2012 sier at søknaden ikke 
trenger en ny vurdering etter § 8 i vannressursloven.  
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Avløp til sjø 
 
Avløpsvannet slippes urenset ut i sjø i Fistervågen på vel 20 m dyp (jf. figur 2). Avløpsvannet ledes ut 
gjennom to avløpsledninger. Det eldste utslippet fra klekkeri- og startfôringsavdelingen ligger noe mot 
vest i Fistervågen og er ca 200 m langt med en dimensjon på 400 mm PEH. Det nyeste utslippet fra 
påvekstavdelingen ligger mer i nordlig retning og er ca 200 m langt med en dimensjon på 560 mm 
PEH. Avløpsvannet slippes urenset ut i sjø. Anlegget har automatisk prøvetaker og tar månedlige 
prøver av avløpsvannet for beregning av utslipp av fosfor og organisk materiale. Kravet i 
utslippstillatelsen er satt til 1400 kg fosfor og 17 tonn tørrstoff i året, og utslippene har de siste syv 
årene ligget lavere en dette. 
 
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. 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 Fister vil, med en årlig produksjon på 500 tonn fisk, da få følgende ”utslipp”:  

• Samlet utslipp blir da på omtrent 75 tonn TOC / 131 tonn BOF7 / 112,5 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 500 tonn, tilsier dette en totalmengde på 18,5 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 7 tonn fosfor hvorav 2,1 tonn er oppløst 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (SFT veileder kapittel 5) har egne formler for 
beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 500 tonn) og fôrbruk (her 600 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 29,4 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 5,5 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 72 tonn – uvisst hvilken enhet 

 
Disse beregningene tilsvarer at utslippene går urenset ut i sjø, mens anlegget planlegger rensing i 
resirkuleringsanlegget hvor slammet vil bli samlet opp og deponert. Den samlete årlige fiskemengden 
som vil bli produsert i gjennomstrømmingsdelen av anlegget utgjør rundt 209 tonn, tilsvarende en 
fôrbruk på 250 tonn (jf. tabell 4 bak i rapporten), noe som tilsvarer følgende urensete utslipp: 
 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 12,2 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 2,3 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 40 tonn – uvisst hvilken enhet 
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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 Fister Smolt AS blir det eksisterende anleggsområdet 
ved at en økning i produksjonen fordeles mer effektivt i eksisterende anlegg.  Den fysiske endringen 
vil i hovedsak bestå i at det etableres et resirkuleringsanlegget på nabotomten der campingplassen 
ligger i dag.  
 
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 (Fisterfjorden) ved økte utslipp. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 

Resipienten Fisterfjorden  
 
Fister Smolt AS har to utslipp til sjø i Fistervågen på rundt 20 m dyp ca 200 m fra land. (figur 11). Fra 
avløpene skrår det jevnt nedover til vel 150 m dyp i Fisterfjorden. Fisterfjorden er en ca 10 km lang 
nordøst – sørvestgående fjord som nordøst fra anlegget smalner av og grunnes til en ca 250 m bred og 
vel 50 m dyp forbindelse ut til Hjelmelandsfjorden. Fra anlegget og i retning sørvest dybdes fjorden til 
rundt 250 m dyp og blir bredere til den ute ved Helgøya møter Årdalsfjorden fra øst og deretter videre 
mot sørvest går over i den over 300 dype og ca 2 km brede Fognafjorden. Utslippet går således ut i 
vannmasser som er forbundet med åpne og stadig dypere vannmasser i retning sørvest. Fisterfjorden 
har dybder fra rundt 150 m dyp nedenfor utslippene til over 300 m dyp sørvestover mot Fognafjorden. 
Det grunnes videre oppover mot rundt 200 m dyp i overgangen til Brimsefjorden/Hidlefjorden. 
Forbindelsen mot nord mellom Talgje og Fogn er rundt 190 m før det dybdes og grunnes videre mot 
vest i Talgjefjorden og videre vestover mot store dyp i Boknafjorden. De gode dybdeforholdene i 
resipienten utenfor anlegget og den åpne forbindelsen mot sørvest til dype vannmasser, medfører gode 
utskiftingsforhold og bidrar til en høy resipientkapasitet i fjorden (figur 11).  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figur 11. Enkelt dybdekart 

over indre deler av Fister-

fjorden med angitt sted for 

anlegget (svart firkant) og 

utslipp og med angitte 

dybder. (fra 

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

 
 
Det ble i 2001 utført en inspeksjon av hovedutslippet fra påvekstavdelingen (560 mm ledningen) samt 
en MOM B-undersøkelse i 2001 og 2006. Undersøkelsene viste gode miljøforhold på sjøbunnen fra 
like ved avløpet til vel 270 m nord for avløpet på vel 50 m dyp ute i resipienten Fistervågen. Det ble 
ikke funnet avsetninger fra anlegget eller synlige tegn på belastede forhold ved utslippet. Rapportene 
viser at det er gode miljøforhold rundt selve avløpene og i sjøområdet rundt. Bunnsedimentet på 
utslippsstedet er hovedsakelig fast fin sand med innslag av fjell og steinbunn noen steder. Det var 
ingen tegn til akkumulering av organisk stoff fra anlegget i noen av prøvene (Skaar 2001 og 2006). I 
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en ny undersøkelse fra 2012 ble det heller ikke dokumentert noen synlige spor eller tegn til 
akkumulering av organisk stoff fra anlegget i noen av prøvene. Lokalitetens indeks ble bestemt til 
0,12, og det ble ikke dokumentert negative endringer i miljøtilstand siden forrige undersøkelse i 2006 
(Skaar 2012). 
 

Biologisk mangfold og verneinteresser 
 
Av registerte verneinteresser i området finner en Fisterfjell naturreservat i fjellsiden noen hundre 
meter nord for Hetlandsvatnet (www.dirnat.no). Her finnes en alm-askeskog med et sjeldent floristisk 
innslag (figur 16).  
 
Naturbase opererer også med flere prioriterte naturtyper i fjellsiden nord for Hetlandsvatnet (figur 
12). Det ene området er overlappende med Fisterfjell naturreservat der det er registrert en (nasjonalt) 
svært viktig ”rik edellauvskog” av almeskog samt rik botanikk. Like nordøst for Fisterfjell 
naturreservat er det en lokalt viktig lokalitet med svartor/hasselskog med noe sumpskog beskrevet som 
klassisk hvitveis skog. Noen hundre meter mot øst like under Kvitafjell i skredmark til brattberg er det 
registrert en svært viktig lokalitet med ”rik edellauvskog” med ask og alm og mange uvanlige arter. 
 
Naturbase sine registrerte artsforekomster i området består av et beiteområde for hjort på Heståsen 
vest for Hetlandsvatnet samt et yngleområde for spurvefugler nedenfor Fisterfjell, som også 
overlapper med naturreservatet og de to lokalitetene med prioriterte naturtyper i samme område. Helt 
øst i Hetlandsvatnet ved Flathetland er det påvist et beite-, raste- og yngleområde for vade-, måke- og 
alkefugler. 
 

 
 

Figur 12. Prioriterte verneinteresser, naturtyper og artsforekomster i området (fra naturbase). 

 
I artsdatabanken er det imidlertid noen observasjoner av rødlistearter som må nevnes. Det er 
elvemusling ved utløpet av Hetlandsvatnet, i Fiisteråna og nede ved Fister. Dette er en art som er 
kategorisert som sårbar (VU). I Hetlandsvatnet er det gjort observasjoner av fiskemåke, strandsnipe, 
storlom, stær, hønsehauk og vipe, som alle er kategorisert som nær truet (NT).  
 
I Hetlandvatnet er det tidligere funnet ål, som er kategorisert som kritisk truet (CR). Ålen har vist 
tilbakegang i hele Europa, og dette skyldes blant annet overfiske, tap av habitat, forurensning og 
vandringsbarrierer – som for eksempel blir nedgangsål fanget i turbiner. I Norge er det derfor innført 
strenge restriksjoner på fiske etter år, men samtidig kan nedgangen også skyldes at ålen har problemer 
med global oppvarming også på gyteområdene i Sargassohavet på andre siden av Atlanterhavet. 
Ekstrem reduksjon på nesten 99% i oppvandring av ålelarver i Europeiske vassdrag de siste 30 årene 
tyder på det. 
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Fisk og ferskvannsbiologi  
 
Elven ble elektrofisket på aktuelle strekninger ved befaring 14. oktober 2008 der det ble konkludert 
med at:  
 
”Det er således levelige vilkår for fisk i elven, og sannsynligvis er dette en stasjonær aurebestand. 

Lakseregisteret har ingen registreringer av anadrome bestander i Fisteråna, fordi Fisteråna har vært 
helt eller delvis stengt for oppgang av anadrom fisk til Hetlandsvatnet mer eller mindre 

sammenhengende i 400 år. Det står i dag en nyere fiskesperre nederst i elven. Produksjonspotensialet 

for sjøørretsmolt i vassdraget er relativt godt. Uten stengsel eller vandringshindre opp til 

Hetlandsvatnet, vil en kunne vente en årlig produksjon av sjøauresmolt på anslagsvis 3000 i 

Hetlandsvatnet (15 pr. hektar) og kanskje opp mot 1000 i Fisteråna. I perioder med normal overleving 

i sjøen kan man forvente at omtrent 4 % ble gjenfanget i løpet av en normal fiskesesong i elven, altså 

omtrent 150 sjøørret. De siste årene har imidlertid overlevingen i sjøen langs hele Vestlandskysten 

vært lav av flere årsaker, og en gjenfangst på 1 % har vært vanlig. Dette ville dermed kunne gi en 

gjenfangst på omtrent 40 sjøørret i elven.” (Tveranger og Johnsen 2009). 

 
 

Kulturminner 
 
Området ved Fisterfjorden er svært 
rikt på arkeologiske minner, og flere 
uavklarte minner er registrert både 
ved nåværende anlegg og ved 
campingplassen som skal benyttes 
til utvidelsen (figur 13 & tabell 3).  
 
 

Figur 13. De nærliggende 

registrerte kulturminnene fra 

riksantikvarens askeladden-

database.   
 
Tabell 3. Oversikt over de fire aktuelle registreringene i riksantikvarens Askeladden-database i 

tiltaksområdet (figur 18) 

 

Reg nr Hva Vernestatus 
54223 Arkeologisk minne, mulig gravhaug fjernet før 1933  Uavklart  
65663 Arkeologisk minne, gravkammer uten gravrøys  Uavklart 
44465 Arkeologisk minne, gravminne, nå fjernet røys Uavklart 
24120 Arkeologisk minne, bosettingsområde med flere hustufter Uavklart 
  

Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser i vassdraget  
 
Det er ikke noe kommunalt eller privat vannuttak i Hetlandsvatnet. Det heller ingen kloakkutslipp eller 
industriutslipp i vassdaget, men det ligger noen gårdsbruk rundt østre del av Hetlandvatnet hvor det 
kan tenkes at det er noe landbruksavrenning til Hetlandsvatnet.    
 

Friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Hetlandsvatnet har vært mer eller mindre sperret for oppgang av anadrom fisk i 400 år. Hetlandsvatnet 
er imidlertid et godt fiskevann der det utøves et aktivt sportsfiske i Hetlandvatnet organisert via 
grunneierlaget, som ble stiftet i 1983.  
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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 på Fister. Fister ligger på en randmorende, og området ligger i skille mellom 
Fisterfjorden utenfor og U-dalen lenger inn, som dreier øst – vest når en kommer opp til 
Hetlandsvatnet. På øst og vestsiden er Fister innrammet av lave avrundete skogkledde 
fjellformasjoner.  
 
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 vei, som krysser over 
vassdraget, og fiskeanlegget sine rørledninger ligger nedgravd langs elvebredden opp til 
inntaksmagasinet.  
 
En samlet vurdering av det aktuelle området tilsier klasse B2, 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 ingen matfisklokalitet for laks nærmere en fem km fra Fister Smolt AS (figur 14). Det er også 
mer enn fem km (6,5 km) til et slakte- og pakkeanlegg for laksefisk og marinfisk på Hundsnes, 
Hjelmeland. Det er 4,6 km til lokalitet Vassvik (lok. nr 10126) et anlegg for matfisk av kveite. Innover 
i Fisterfjorden er det to km til et blåskjellanlegg ved Prestholmen (lok. nr 14916). Utover i 
Fisterfjorden er det 3,8 km til et blåskjellanlegg ved Kue (lok. nr 13224) Settefiskanlegget henter sitt 
vann fra Hetlandsvatnet, og det er ikke oppgang av laksefisk dit.  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Figur 14.    
Settefiskanlegget på 

Fister og akvakultur-

virksomhet i Fister-

fjorden. Settefiskanlegg 

er lilla, matfiskanlegg 

laks er rød, 

marinfiskanlegg er gul 

og skjellanlegg er blå 

(fra www.fiskeridir.no). 
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VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENSER  
 
Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 
artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 
naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som ”godt” for temaene som er omhandlet i denne 
konsekvensutredningen (§ 8). Vassdraget er tidligere synfart og elektrofisket på berørte strekninger, og 
det foreligger NVE konsesjon etter vannressursloven av 18. februar 2004 for reguleringen og uttak av 
vann fra vassdraget. NVE har også vurdert tiltaket og konkludert med at det ikke utløser krav om ny 
vurdering etter Vannressursloven. Naturmangfoldet i den marine resipienten ansees tilstrekkelig 
dokumentert gjennom tidligere strømmålinger og nylig utført MOM B-undersøkelse utenfor avløpet 
egen og nylig utført resipientundersøkelse (Tveranger & Staveland 2009, Skaar 2012). Føre var 
prinsippet behøver derfor ikke å komme til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). 
 
Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til de samlede belastningene på økosystemene 
og naturmiljøet i tiltaksområdet (§ 10). I dette tilfellet omfatter det i hovedsak påvirkninger fra 
eksisterende anlegg, samt utvidet utslipp av avløpsvann til Fisterfjorden.   
 
Det er foreslått en rekke konkrete og generelle avbøtende tiltak, som tiltakshaver kan gjennomføre for 
å hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet (§ 11). Ved bygging og drifting av tiltaket skal 
skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller avgrenses, og en skal ta utgangspunkt i 
driftsmetoder, teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultat ut fra en samlet 
vurdering både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). Særlig gjelder dette at tiltakshaver skal 
bygge et kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg for på den måten å sikre at 
vannuttaket ligger innenfor gjeldende krav i NVE konsesjonen. I tillegg skal utslippet fra 
resirkuleringsdelen av anlegget renses slik at utslippene samlet sett blir på omtrent det samme omfang 
som ved dagens drift.  
 
Når det nå søkes om en utvidelse av konsesjonen fra 2,4 til 5,0 millioner sjødyktig settefisk, vil det 
ikke være behov for å ta ut mer ferskvann enn dagens rammer i gjeldende NVE konsesjon på et 
månedlig vannuttak på maksimalt 330 l/s og 260 l/s som årsmiddel, selv om det gjennomsnittlige 
vannbehovet vil bli større enn i dag. Det økte vannbehovet vil bli dekket inn ved bruk av sjøvann. 
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. 
 

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.  
 
I gjennomstrømmingsdelen av anlegget vil karluftere og den aktuelle vannbruken skissert for hver 
måned sikre 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. I resirkuleringsdelen av anlegget har man en situasjon der i praksis 
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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.  
 
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 15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Det er liten 

sammenheng mellom 

oksygenmetningen i 
innløpsrøret og maksimalt 

registrert oksygenmetning 

i oppdrettskar. 
 

 
Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende inn mot 
karets senter der det var stor sammenheng mellom O2 gradienter og kardiameter (R2 = 0,75), dvs. at 
gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) mellom 
O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde fisk og 
deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette er 
typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt samlet 
oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 
CO2 - lufting i karet. 
 
Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom 
oksygennivå i karet og oksygenmetning i innløpet. Mattilsynets ønske om at oksygenmetningen i 
karene ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble 
benyttet opp mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det 
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ikke mulig å unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige 
innholdet av oksygen i vannet. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets 
grenser er godt innenfor rekkevidde i omsøkte anlegg, selv ved betydelig oksygentilsetting. 
 
Med god tilgang på ferskvann og mulighet for større mengder sjøvann, burde det ikke være problem å 
sikre fisken en god vannkvalitet både med hensyn på karbondioksid og ammonium i den delen av 
anlegget der en baserer seg på gjennomstrømming. 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 / verneinteresser  
 
Siden uttaksrammene for vann vil bli de samme som før, vil den planlagte utvidelsen ikke ha noen 
virkning på de registrerte verneinteresser og viktige og prioriterte naturtypene i området. Det antas 
derfor ingen konsekvens verken for biologisk mangfold eller vilt i tiltaks- eller influensområdet. 
 

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

Konsekvenser for fisk og ferskvannsbiologi 
 
Siden anleggets vannbehov ligger godt innenfor rammene i gjeldende NVE-konsesjon, antas det ingen 
endrete konsekvens for elvemusling, fisk eller ferskvannsbiologi i vassdraget. Anlegget er pålagt å 
fjerne fiskesperren i vassdraget slik at sjøaure kan vandre opp. Anlegget har ikke dobbel 
rømmingssikring i dag, men det vil bli etablert ny kum med sikringsrist på hvert av avløpene, samtidig 
som det er sikring ved at hvert produksjonskar har egen sikring.  
 

Konsekvenser for kulturminner 
 
De registrerte kulturminnene fra tiltaksområdet ligger i områder som allerede er tatt i bruk, slik at det i 
liten grad vil være noen nye virkninger i forbindelse med tiltaket. Ved etablering av det nye anlegget 
bør det vises aktsomhet slik at eventuelle funn blir sikret. 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.  
 

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. Den omsøkte utvidelsen av anlegget vil i 
all hovedsak være knyttet til bruksendring på arealet der det i dag er campingplass der det skal bygges 
et nytt resirkuleringsanlegg. Anlegget vil således bli noe større og dekke et 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. Bygging av et helt nytt 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 
 
Tiltaksområdet innbefatter ikke landbruksområder eller landbruksinteresser. 
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Konsekvenser for frilufts- og andre brukerinteresser 
 
Utvidelsen ved settefiskanlegget er planlagt på nabotomten der det i dag er en campingplass. Tiltaket 
vil derfor medføre en bruksendring her, men vil for øvrig ikke få noen virkning for øvrig 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, siden det ikke skal tas ut mer vann enn gjeldende konsesjon fra NVE. 
 

Konsekvenser for resipientforhold 
 
To utslippsledninger leder vannet ut på rundt 20 m dyp i Fistervågen ca 200 m fra land. En 
resipientundersøkelse i Fisterfjorden utført av Rogalandsforskning i 1992 viste i følge fylkesmannen 
sin uttalelse til søknaden om utvidelse til 2,4 mill stk settefisk, at fjorden var moderat belastet. I en 
resipientundersøkelse av Fistervågen utført av BioConsult i 2001 ble områdets miljøstatus klassifisert 
til beste miljøtilstand der det også ble konkludert med at områdets bæreevne ikke var utnyttet (Skaar 
2001). Strømmålinger fra september 2001 viste at det var dårlige strømforhold inne i vågen, da det 
nordnordvest for utslippet var en middelstrøm inn i vågen i retning sør-øst på 1,1 cm/s på 5 m dyp og 
1,2 cm/s på 40 m dyp i retning sørøst. Det ble gjort nye målinger av strøm like utenfor avløpet fra 
påvekstavdelingen på 2 og 10 m dyp i perioden 24. mars – 22. april 2009. Disse målingene viste 
sterkere strøm enn målingene fra 2001, men fortsatt til dels svake strømforhold (middelstrøm på 1,9 
cm/s på 2 m dyp og 1,4 cm/s på 10 m dyp) med dominerende strømretning innover mot Fistervågen i 
sørvestlig retning (Tveranger og Staveland 2009). 
 
Lite strøm i kombinasjon med at dominerende strømretning gikk inn i vågen medførte at gjeldende 
utslippsløyve ble satt til et maksimalt årlig utslipp på 1400 kg fosfor og 17 tonn organisk stoff. Etter at 
anlegget fikk disse kravene i utslippstillatelsen fra 2004, startet anlegget med overvåking av utslippene 
fra anlegget. Anlegget har automatisk prøvetaker og tar månedlige prøver av avløpsvannet for 
beregning av utslipp av fosfor og organisk materiale. Basert på disse målingene ser en at utslippene av 
fosfor og særlig organisk stoff varierer fra år til år, noe som f. eks kan bero på tilfeldigheter ved 
prøvetakingen. En ser likevel at de urensete utslippene siden 2005 som helhet ligger godt innenfor 
kravene i gjeldende utslippstillatelse (figur 16). 
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Figur 16. Beregnete utslipp av fosfor (til høyre) og organisk stoff (til venstre) i Fistervågen i perioden 

2005 – 2011. 

 
 
Det er også gjennomført en ny resipientundersøkelse etter MOM B-konseptet i Fistervågen i mai 2006 
av BioConsult. Prøvestedene var om lag identiske med den forrige i tillegg til at det ble tatt noen flere 
prøver utover i resipienten. Det var ingen synlige tegn til akkumulering av organisk stoff fra 
oppdrettsvirksomheten i noen av prøvene, og det var ikke noe som tyder på noen negativ endring i 
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miljøtilstand i det undersøkte området. Områdets miljøstatus ble klassifisert til beste miljøtilstand med 
en totalindeks på 0,05 der det også denne gang ble konkludert med at områdets bæreevne ikke synes å 
være utnyttet (Skaar 2006). 
 
En ny resipientundersøkelse etter MOM B-konseptet utført sommeren 2012 viste det samme gode 
miljøforholdene utenfor utslippet. Lokalitetens indeks ble bestemt til 0,12, og det ble ikke dokumentert 
negative endringer i miljøtilstand siden forrige undersøkelse i 2006. Konklusjonen var som i 2006 at 
utslippområdets bæreevne ikke synes å være utnyttet (Skaar 2012). 
 
Utslippene fra Fister Smolt AS sitt anlegg ligger på rundt 20 meters dyp. Selv om det er målt noe 
moderate strømforhold i området, viser tre resipientundersøkelser i 2001, 2006 og 2012 at det likevel 
er gode omsetningsforhold for organisk materiale og lite påvirkete sedimenter rundt avløpet og i dets 
nærområde. Dette skyldes at ferskvannutslippene gir en upwellingseffekt ved at det lettere ferskvannet 
strømmer opp som en fontene mot overflaten og blandes inn til sitt innlagringsdyp (figur 17). På 
grunn av de så pass dype utslippspunktene, vil det sjelden være gjennomslag til overflaten. Denne 
indre ferskvannsfontenen vil imidlertid medføre at de finpartikulære tilførslene vil spres effektivt vekk 
fra utslippstedene i vannsøylen med tidevannet. De største partiklene vil sedimentere rundt avløpene 
og i deres nærområde der tilførslene ser ut til å bli effektivt omsatt og nedbrutt siden det ikke ble 
påvist noe akkumulering rundt det ene avløpet i 2001 og 2006. 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 helelr ikke i noe særlig grad medføre belastning på oksygennivå i de 
dypere vannlagene i Fisterfjorden siden utslippene og deres finere partikler fordeler seg i den delen av 
vannsøylen som har tilfredsstillende strøm- og oksygenforhold, og som etter hvert fortynnes, spres og 
transporteres bort fra utslippstedet i Fistervågen ut i Fisterfjorden ved det to ganger daglige inn- og 
utstrømmende tidevannet. 
 
Disse resultatene viser også at det ikke alltid er slik at svake strømforhold er sammenfallende med 
dårlige omsetningsforhold for tilført organisk materiale. Selv om partikler fra utslippet ikke spres så 
effektivt og over et så stort område som når strømmen er sterkere, ligger utslippet i tiknytning til friske 
og oksygenrike vannmasser året rundt. I området rundt utslippet og utover i resipienten ble sedimentet 
beskrevet som ”fast fin sand med islag av litt mudder” (Skaar 2006). Dette er en sedimenttype med en 
kornstørrelse som er meget godt egnet for omsetning av organisk materiale, og som bidrar til en høy 
omsetningskapasitet i friske og oksygenrike sedimenter. 
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Figur 17. 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). 
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Undersøkelser fra en rekke tilsvarende utslipp av denne type viser derfor at det kun er mulig å spore 
miljøeffekter i den umiddelbare nærhet av selve utslippet. Dette gjelder utslipp til tersklete resipienter 
med utslipp over terskeldyp samt utslipp i utersklete resipienter, slik som i Fistervågen. De samlede 
utslippene til Fistervågen vil ikke øke nevneverdig i forhold til rammene i eksisterende 
utslippstillatelse siden deler av produksjonen vil foregå i resirkuleringsanlegget der det vil bli etablert 
en løsning med oppsamling og deponering av slam. Det er derfor ikke planlagt etablert noe rensing av 
avløpet fra anlegget siden utslippene ikke økes i større grad i forhold til i dag.  
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Rådgivende Biologer AS har gjennomført undersøkelser ved avløp fra rundt 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, der 
selv store utslipp sjelden har noen betydelige miljøvirkning mer enn 50 meter unna selve 
utslippspunktet (figur 18).  
 
I utslippstillatelsen av 14. desember 2004 er utslippene begrenset til 1400 kg fosfor og 17 tonn 
organisk stoff. Dette synes å være relativt restriktivt all den tid utslippene går ut i en åpen og terskelfri 
resipient som ikke ser ut til å være synlig påvirket av utslippet og er forbundet med store og dype 
vannmasser i Fisterfjorden, der våre erfaringer med utslipp av samme størrelse og i tilsvarende 
resipienter ikke påvirker miljøet negativt.  
 
Ved en utvidelse av produksjonen til 5,0 millioner smolt vil det bli produsert 500 tonn fisk inkludert 
svinn/utsortering, og det vil medgå omtrent 600 tonn fôr. Mesteparten av denne produksjonen vil 
foregå i resirkuleringsanlegget hvor slammet vil bli samlet opp og deponert. Fisken skal stå i 
resirkuleringsanlegget fram til den er omtrent 40 gram (høstsmolt) og 80 gram (vårsmolt) før den 
flyttes over i påvekst 2 uteavdelingen, dvs i dagens gjennomstrømmingsanlegg med utslipp til sjø. 
Dette innebærer følgende produksjon og fôrbruk i gjennomstrømmingsanlegget med utslipp til sjø: 
 
Tabell 4. Beregnet produksjon og fôrbruk i eksisterende gjennomstrømmingsanlegg ved en produksjon 
av 5,0 millioner smolt. Fisken flyttes fra resirkuleringsanlegget når høstsmolten er 40 gram og 

vårsmolten er 80 gram og leveres som 80 grams tidlig høstfisk/høstfisk og 125 grams ettårssmolt..    
 

Antall, 
mill stk 

Fiskegruppe Snitt-
vekt, g 

Tilvekst pr 
fisk i uteavd. g 

Biomasse produsert i 
uteavdelingen, tonn 

Forbruk med en 
fôrfaktor på 1,2 

1,67 Tidlig høstsmolt 80 40 66,8 80,2 tonn 
1,67 Sein høstsmolt 80 40 66,8 80,2 tonn 
1,67 Ettårssmolt 125 45 75,1 170,4 tonn 

5 mill    209 tonn 250 tonn fôr 
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Planlagt produksjon i gjennomstrømmingsanlegget blir rundt 209 tonn med et tilsvarende fôrbruk på 
250 tonn. Med en stipulert mengde dødfisk/utkastfisk på ett tonn blir produksjonen og fôrbruken 
omtrent det samme (tabell 4). Da anlegget søkte om en utvidelse til 2,4 millioner smolt i 2001 var 
dette med utgangspunkt i en årlig produksjon på 200 tonn og et fôrbruk på 260 tonn i et 
gjennomstrømmingsanlegg og utslipp til sjø. Med det skisserte opplegget vil produksjonen øke 
marginalt i biomasse, mens fôrbruken vil gå litt ned i gjennomstrømmingsdelen av anlegget med 
utslipp til sjø. Utslippet til Fistervågen vil således totalt sett ikke øke i forhold til i dagens utslipp.  
 
Siden Fisterfjord er en fjord med god vannutskifting, vil utslippene av næringssalt og småpartikler kun 
være sporbar helt inntil avløpene, mens avløpsvannet vil være fortynnet til bakgrunnsnivå i relativt 
kort avstand fra avløpene. Det er lite sannsynlig at den omsøkte økningen vil medføre noen målbar 
endring av de gode miljøforholdene rundt utslippene i Fistervågen. 
 

Om rensekrav og forurensingsforskriften 
 
Dagens utslippsbegrensing ved Fister Smolt AS er på 1400 kg fosfor og 17 tonn organisk stoff. Ved 
beregning av utslippsmengde er det forutsatt rensing på 50 % for total fosfor og organisk stoff. Disse 
kravene er vesentlig strengere enn tilsvarende utslipp av kommunalt avløpsvann. Det foreligger 
målinger som viser at dette i hovedsak har vært innfridd de siste årene.  
 
Forurensningsloven § 21 definerer avløpsvann som ”sanitært avløpsvann”, ”industrielt avløpsvann” og 
eller ”overvann”. Avløp fra settefiskanlegg er å regne som ”industrielt avløpsvann”, som altså 
defineres inn under avløpsvann. Kravene til rensing av sanitært- / kommunalt- avløpsvann er å finne i 
forurensningsforskriften kapittel 12 - 14. Disse kapitlene definerer rensekrav til utslipp med varierende 
størrelse, der det grunnleggende prinsippet er at store utslipp skal ha strengere rensekrav enn mindre 
utslipp. 
 
Basert på omregning av avløpet fra settefiskanlegg til tilsvarende mengde av stoff i avløp fra sanitært 
avløpsvann, tilsier at en produksjon på 1 million 100 grams smolt, som utgjør 100 tonn produksjon, 
tilsvarer utslipp av organisk stoff tilsvarende 2.000 pe. Tilsvarende vil den omsøkte konsesjonen på 
5,0 millioner fisk med en produksjon på 280 tonn med utslipp til sjø også falle inn under 
forurensingsforskriftens kapittel 13, der rensekrav for utslipp mellom 50 og 10.000 pe til ”mindre 
følsomt område” reguleres av §13-8, der kravene er satt til.  

a) 20 % reduksjon av SS-mengden (suspendert stoff)  
b) Maks 100 mg SS/l ved utslipp (årlig middelverdi),  
c) sil med lysåpning på maks 1 mm 
d) slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11.  

For nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig, må en imidlertid 
etterkomme kravet i bokstav a eller b. Dette ville i prinsippet også gjelde ved en søknad om utvidelse 
fra 1 til 2,5 millioner smolt. 
 
Forskriftens krav til rensing av utslipp av avløpsvann til sjø inneholder således ingen krav til rensing 
av fosfor for avløp av denne størrelse. Fisterfjorden er dessuten definert som ”mindre følsomt område” 
i henhold til forskriftens § 11 vedlegg 1 punkt 1,2. Det er statlig forurensingsmyndighet som definerer 
områder som eventuelt ”følsomme”, og da i hovedsak på grunnlag av risiko for eutrofiering, altså fare 
for at tilførsler skal føre til overgjødsling.  
 
Det nåværende utslippskravet til Fister Smolt AS er således strengt, og for kommunalt eller privat 
avløp ville slike krav ikke vært hjemlet i forurensingsforskriften. Både fordi det inkluderer krav til 50 
% fosforfjerning, og fordi det har krav til 50 % rensegrad for suspendert stoff. Kravet i § 13-8 er 20 % 
eller inntil 100 mg/l suspendert stoff i årlig middelverdi i avløpet. Fosforfjerning inngår kun som 
rensekrav til utslipp større enn 10.000 til ”følsomme områder” jfr. § 14-6 eller til ”normal områder” 
(=vassdrag) jfr. § 14-7. For ”mindre følsomme områder” er det bare utslipp til elvemunning som skal 
gjennomgå fosforfjerning jfr § 14-8. Og ”fosforfjerning” betyr en rensegrad på 90 % ved kjemisk 
felling (jfr. § 14-2). 
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Dette betyr at dersom avløpet fra settefiskanlegget hadde gått inn på det kommunale avløpsnettet og 
blitt ført til samme resipient den veien, ville kravene til rensegrad vært mye ”snillere” enn gjeldende 
rensekrav. Anlegget innfrir i dag rensekravene, og miljøet er i hvert fall i svært liten grad påvirket ved 
selve avløpspunktet, og fjorden har stor resipientkapasiitet. 
 
Planlagt utvidelse ved Fister Smolt AS søkes på dette grunnlag fortsatt å slippe avløpsvannet urenset i 
sjø fra gjennomstrømmingsdelen av anlegget, mens utslipp fra resirkuleringsdelen av anlegget vil bli 
renset.   
 
 
SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 
En utvidelse av anlegget vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og bidra til å sikre 9 – 10 
arbeidsplasser ved anlegget. Fister Smolt AS leverer all smolten til Marine Harvest Norway AS sine 
matfiskanlegg i regionen. En utvidelse ved settefiskanlegget vil styrke denne ”klyngen” med 
lokaliteter og vil dekke inn en større del av behovet for settefisk. 
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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 råvannet 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 regnet ut fra at en benytter oksygenert vann med 200% metning 
inn i 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. 
 
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. 
 
 
 


