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FORORD 
 
Salar Bruk AS (reg.nr. H/ML 0003) søker etter akvakulturloven om utvidelse av gjeldende konsesjon 
fra 5 til 11,5 millioner 90 grams sjøklar settefisk for anlegget på lokalitet Rylandsvågen (lok. nr. 
10076) i Meland kommune. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Alsaker Fjordbruk AS utarbeidet  dokumentasjons-
grunnlag for en slik utvidelsessøknad. Dokumentasjonen tjener som grunnlag for å vurdere 
utslippsløyve etter Forurensningsloven, for dyrevelferd etter Matloven og for den samlete 
konsesjonsramme etter Akvakulturloven. NVE har i brev av 14. mars 2012 avklart at nødvendig 
vannuttak ikke trenger ytterligere behandling etter vannressursloven, dersom en holder seg innenfor 
vilkår i gjeldende konsesjon fra NVE fra 7. september 2001. 
 
Det er i dokumentasjonen inkludert en konsekvensvurdering av de omsøkte forhold, der en også tar 
utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12. Det meste er basert på foreliggende informasjon stilt til 
rådighet fra Salar Bruk AS, der en også har benyttet bilder og opplysninger fra forrige utvidelsesrunde 
i 2007.  
  
Rådgivende Biologer AS takker Salar Bruk AS ved Gerhard Alsaker for oppdraget. 
 
 Bergen, 2. oktober 2012 
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SAMMENDRAG 
 
Tveranger, B., & G.H. Johnsen 2012. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Salar Bruk AS (reg. nr. H/ML 0003). 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1601, 36 sider, ISBN 978-82-7658-936-8. 
 

Salar Bruk AS (reg.nr. H/ML 0003) søker om utvidelse fra 5 til 11,5 millioner sjøklar settefisk for 
anlegget i Rylandsvågen (lok.nr.10076) i Meland kommune. Denne rapporten oppsummerer 
tiltaksbeskrivelse med nødvendig grunnlagsdokumentasjon for denne konsesjonsbehandlingen etter 
Forurensningsloven, Matloven og Akvakulturloven. Salar Bruk AS har konsesjon fra NVE fra 7. 
september 2001 til å regulere Storavatnet/ Bjørndalsvatnet mellom kote 10,13 og 11,44 moh, noe som 
gir et reguleringsmagasin på maksimalt 4,32 millioner m³. NVE har i brev av 14. mars 2012 klarert at 
et uttak på 40 m³/min (0,67 m³/s) hele året innefor rammene av gjeldende NVE-konsesjon, ikke 
trenger ny behandling etter Vannressursloven. Det er inkludert en konsekvensvurdering, der en også 
tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12. 
 
Ved optimal utnyttelse av vannressursene og bruk av energi for å holde jevne og kontinuerlig optimale 
produksjonsvilkår, vil en teoretisk kunne produsere 225.000 stk 90 grams settefisk hver uke året 
gjennom. Til sammen blir dette 1.053 tonn levert fisk, og med en antatt fôrfaktor på 1,2 over hele 
produksjonen, vil det medgå inntil 1.260 tonn fôr årlig ved anlegget. Dette er en helt ny måte å tenke 
settefiskproduksjon på, og anlegget i Rylandsvågen har allerede lagt til rette for mye av dette. 
 
Rylandsvassdraget har et 25 km² stort nedbørfelt i Meland kommune. Vassdraget inneholder en rekke 
større og mindre innsjøer, der Storavatnet er 3,3 km² og regulert ved utløpet av Bjørndalsvatnet. 
Innsjøen har tette bestander av aure og særlig røye, men vassdraget har vært stengt for oppgang av 
anadrom fisk i omtrent 150 år. Samlet gjennomsnittlig vannføring ved utløp til sjø er på 74 m³/minutt. 
Anlegget tar sitt vann fra en inntaksledning i Rylandsvatnet som bufres med UV-behandlet sjøvann 
direkte på inntaksledningen før det kommer inn til anlegget. 
 
Avløpsvannet renses gjennom et renseanlegg med en kapasitet på 105 m³/min og filteråpning på 90 
µm. Rensekapasiteten er omtrent 1 m³ slam pr tonn för brukt, og slammet føres inn på en kommunal 
avløpsledning og pumpes ut i Herdlefjorden på 40 m dyp. Det rensete utslippet går ut i overflatelaget i 
Rosslandspollen.  
 
Resipienten Rosslandspollen er 31 meter dyp, har et areal på 1,6 km2, et samlet volum på 20 millioner 
m3 og en terskeldybde på omtrent 4 meter. Den grunne terskelen bidrar til naturlig stagnerende 
dypvann med dårlige oksygenforhold ved bunnen. For å bedre miljøforholdene i dypvannet i 
Rosslandspollen, ble det i april 2011 lagt ut et nytt dykket ferskvannautslipp på 29 m dyp med en 
kapasitet på 6 m³/min. Dette skaper en vertikalstrøm i vannsøylen og en omrørings- og 
oksygeneringseffekt på de dypereliggende vannmasser i Rosslandspollen. En resipientundersøkelse 
utført i mai 2012 viste full oksygenmetning til bunns ved det dypeste der det også ble påvist 
bløtbunnsfauna for første gang på lenge (Tveranger & Eilertsen 2012). 
 
Tiltaket vil ikke medføre andre inngrep enn et økt vannuttak innenfor gjeldende NVE – konsesjon, 
uten etanlering av nye vassdragsinstallasjoner. Det omsøkte tiltaket ligger på eiende areal, avsatt til 
formålet i gjeldende kommuneplan for Meland. Det ventes derfor ikke å ha noen konsekvenser for 
biologisk mangfold og vilt, friluftsliv, landbruk, kulturminner, vannkvalitet eller øvrige interesser i 
vassdraget.  
 
Tiltaket ventes å ha en stor positiv samfunnsmessig betydning for området, ved økt sysselsetting med 
inntil 18 årsverk ved anlegget når det er ferdig utbygget, samt behov for deltidsansatte i perioder med 
stor aktivitet. Tiltaket sikrer et godt grunnlag for Alsaker Fjordbruk AS sin øvrige aktivitet i regionen. 
Selskapet har i dag en samlet verdiskaping på omtrent 100 mill kroner for hver million smolt 
produsert.  
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SALAR BRUK AS 
 
 
Salar Bruk AS (registreringsnummer H/ML 0003) driver settefiskproduksjon i Rylandsvågen 
(lokalitetsnummer 10076)  i Meland kommune. Det har vært drevet settefiskproduksjon her siden 
1960, og anlegget fikk tildelt konsesjon 13. august 1973 (tildelt Rylandsvåg Fiskeri AS). Anlegget har 
hatt ulike eiere opp gjennom årene. Konsesjonsrammen er i dag på 5 millioner sjødyktig settefisk, og 
en søker nå om utvidelse til 11,5 millioner sjødyktig settefisk.  
 

Anlegget 
 
Anlegget ligger i Rylandsvågen, inntil utløpselven fra Rylandsvatnet. Anlegget har sin 
hovedvannforsyning via en inntaksledning i Rylandvatnet, samt overflatevann ved utløpsterskelen til 
Rylandsvatnet via en kanal inn til en kar-rekke der. Avløpsvannet slippes renset ut i overflatelaget i 
Rosslandspollen, mens slammet pumpes inn på en kommunal avløpsledning og ut i Herdlefjorden på 
40 m dyp (figur 1). Det ble i april 2011 tatt i bruk et nytt dykket utslipp på 29 m dyp for å forbedre 
vannutskiftingen i bassengvannet i Rosslandspollen og å øke resipientkapasiteten. 
 

Anlegget

Utslipp - 40 m dyp
i Herdlefjorden

Rosslands-
pollen

Pumpeledning, 2,7 km
Ø= 110 mm

Påkobling 
utslipp slam

Inntak 1,35 km
på -9 m dyp
Ø= 1000 mm

Rylands-
vatnet

 
 
Figur 1. Flyfoto av Salar Bruk AS med inntaksarrangement for ferskvann (rød), samt utslipp av slam 
(oransje) påkoblet den kommunale avløpsledningen (gul) (kartgrunnlag fra www.norgeibilder.no). 
 
Anlegget har vært igjennom flere ombygginger (figur 3), og en økning i produksjonen vil skje 
innenfor nåværende anleggskonfigurasjon, som i gjeldende kommuneplan for Meland er avsatt til 
næring (erverv) jf. figur 2. Driften av anlegget vil bli tilpasset modell med tilnærmet kontinuerlig 
produksjon med ukentlig innsett av 225 000 stk 10 grams yngel i vekstavdelingen året rundt, med 
tilsvarende levering av opp mot 225 000 stk sjøvanntilvendt 95 grams smolt hver uke året rundt. 
 
Karkapasiteten i anlegget er totalt på 6.850 m³ (figur 4).  Påvekstkarene vil bli utstyrt med CO2 
lufting. Med en kontinuerlig maksimal belastning på rundt 233 tonn i anlegget, vil 
gjennomsnittstettheten i karene ikke overstige 34 kg/m³.  Salar Bruk AS har etablert grunnlag for 
utvidelse av smoltproduksjonen i Rylandsvågen. Karkapasiteten er på plass sammen med en 
inntaksledning som alltid sikrer anlegget tilgang på nok vann.  Anlegget har også oppgradert 
bygninger og annen infrastruktur på og rundt anlegget slik at en skal være i stand til å produsere det 
omsøkte fiskemengden ved anlegget. 
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Figur 2. Øverst: I gjeldende kommuneplan for Meland fra 2004 er området for det planlagt utvidete 
anlegget avsatt til ”Erverv generelt”. Nederst. Anlegget ligger på selveiende grunn, gnr 43 bnr 27 og 
76 samt gnr 45 bnr 2. 
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Karkapasiteten for tilvekst i anlegget er fordelt på følgende kar (jf. figur 4): 
• 1 stk 7 m kar, vannhøyde 2,0 m =  77 m³  
• 1 stk 8 m kar, vannhøyde 2,0 m = 100 m³    
• 8 stk 8 m kar, vannhøyde 2,25 m og volum på 113 m³ hver totalt 904 m³   
• 3 stk 10 m kar, vannhøyde 2,25 m og volum på 177 m³ hver totalt 531 m³   
• 1 stk 12 m kar, vannhøyde 2,0 =  227 m³   
• 9 stk 12 m kar, vannhøyde 2,25 m og volum på 254 m³ hver = totalt 2289 m³             
• 1 stk 15 m kar, vannhøyde 2,0 m = 353 m³    
• 4 stk 15 m kar, vannhøyde 2,5 m og volum på 441 m³ hver totalt 1768 m³   
• 1 stk 16 m kar, vannhøyde 3,0 m = 603 m³   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Flyfoto av det gamle 
anlegget i Rylandsvågen, med 
betongkar i utløpselven til 
venstre og merder i bassenget 
sentralt i bildet og i 
Rosslandspollen. 

 
 

10 m kar

8 m kar

7 m kar

12 m kar

15 m kar

16 m kar

 
 
Figur 4. Salar Bruk AS slik som det framstår i dag (fra http://kart.fiskeridir.no/). 
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Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget har Rylandsvatnet som vannkilde. Når vannføringen til Rylandsvatnet blir mindre enn 
forbruket, slippes vann fra demningen ved utløpet av Bjørndalsvatnet ned til Rylandsvatnet. Anlegget 
kan både ta inn vann via inntaksledningen i Rylandsvatnet samt overflatevann ved utløpsterskelen til 
Rylandsvatnet. Til sammen har en kapasitet til å ta inn hele 140 m³/min.  
 
Inntaksledningen er 1,35 km lang og følger det utvidete elveløpet ned mot anlegget (jf. figur 1).  
Utvendig diameter er 1125 mm PEH, mens innvendig diameter er 1000 mm PEH. Ledningen har en 
inntakskapasitet på 90 m³/min. Ledningen går fra Rylandsvatnet over land og ned til anlegget helt øst i 
anleggsområdet, hvor vannet derfra fordeles via en fordeler til karene. Ca 5 m høydeforskjell mellom 
nivået i Rylandsvatnet (kote 8,7) og vannspeilet i karene (kote 4,0) sikrer et gunstig trykk og sikker 
vanntilførsel til anlegget. Inntaksledningen er dimensjonert med tanke på å få en trygg vanntilførsel til 
anlegget, samt å sikre en god og sikker bufring av inntaksvannet.  
 
Inntaksledningen muliggjør også uttak av vann på dyp mellom 1 og 9 m fra Rylandsvatnet. 
Inntakspunktets dyp reguleres med trykkluft.  
 
Fra utløpsterskelen av forsynes først og fremst kar-rekken ved elveløpet, men det kan også benyttes på 
de øvrige karene ved behov (sikringstiltak). Kapasiteten her er på 50 m³/min, slik at den samlete 
tilførselskapasiteten til anlegget er på 140 m³/min. Etter hvert som anlegget oppskaleres, vil karene 
ved utløpet fases ut, og inntak av overflatevann ved utløpsterskelen likeså og vil kun fungere som et 
beredskapstiltak ved uforutsette hendelser. Ved utvidelse og etablering av CO2-lufting på alle store 
produksjonskarene, vil også vannbehovet reduseres i forhold til dagens inntakskapasitet til et 
gjennomstrømmingsanlegg. 
 
Vannkvaliteten i Storavatnet er å betrakte som ”småsur” med pH-verdier under 5,7 gjennom vinteren 
(tabell 1) og negative ANC-verdier i samme periode. Det er i utgangspunktet ikke høye 
konsentrasjoner av labilt aluminium, men med et såpass høyt potensial i den reaktive delen, er det her 
et klart behov for vannkvalitetsbehandling av hensyn til fiskeanlegget.  
 
På bakgrunn av målinger av vannkvalitet utført i 2008 og 2009 (tabell 1) ble det den 6. september 
2009 sendt søknad om kalking av Storavatnet i Meland kommune til Fylkesmannen i Hordaland.  Det 
ble samtidig sendt en forespørsel til Midtre Holsnøy Grunneierlag om samtykke til kalking i 
Storavatnet. Dette ble imidlertid avvist av grunneierlaget i eit tilsvar datert 22. september 2009.   
 
For likevel å sikre en stabil vannkvalitet for fisken i anlegget er det omtrent midtveis oppe på 
inntaksledningen nå koblet på en tilførsel av sjøvann, slik at vannet blir blandet godt før det kommer 
til anlegget. Sjøvannet pumpes opp, filtreres og UV-behandles før det føres i en 200 mm ledning opp 
langs inntaksledningen fram mot påkoblingspunktet. Dette sjøvannsanlegget har en kapasitet på max 5 
m³/min og har inntak på omtrent 10 m dyp i Rosslandspollen like utenfor anlegget. 
 
Tabell 1. Vannkvalitet fra overflatevannprøver fra Rylandsvatnet like nedstrøms Storavatnet, samlet inn av 
Salar Brukt AS fra november 2008 til og med mai 2009, analysert av Chemlab Eurofins i Bergen. 

 

DATO Surhet Farge alkalitet Kalsium Magnesium Natrium Kalium Sulfat Klorid Nitrat 

 pH mg Pt/l mmol/l mg Ca/l mg Mg/l mg Na/l mg K/l 
mg 

SO4/l 
mg Cl/l 

µg 
N/l 

27.11.2008 5,79 33 0,014 1,52 1,08 8,2 0,54 2,8 15,9 131 
29.12.2008 5,66 26 0,014 1,17 0,83 5,3 0,43 2,7 11,4 72 
12.01.2009 5,88 24 0,03 1,14 0,85 5,7 0,44 3,5 12,5 247 
11.02.2009 5,91 26 0,027 1,25 0,87 4,7 0,4 0,95 10,5 20 
10.03.2009 6,72 31 0,091 3,06 0,83 6 0,46 2,6 10,7 115 
14.04.2009 6,4 41 0,073 1,72 0,85 6,4 0,59 2,6 10,3 142 
11.05.2009 6,08 30 0,036 1,09 0,75 4,8 0,4 2,5 9,4 114 
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DATO 
Gammel 

ANC 
“Ny” 
ANC 

TOC 
just 

ANC 

Total 
aluminium 

Reaktiv 
aluminium 

Ikke labil 
aluminium 

Labil 
aluminium 

TOC 

 µekv/l µekv/l µekv/l µg Al/l µg Al/l µg Al/l µg Al/l 
mg 
C/l 

27.11.2008 16,9  19,5  6,9  125 59 52 7 3,7 
29.12.2008 -16,3  -14,4  -26,7  105 42 36 6 3,6 
12.01.2009 -58,8  -56,5  -65,7  103 26 24 2 2,7 
11.02.2009 29,8  31,4  21,5  122 26 26 0 2,9 
10.03.2009 128,1  129,9  119,0  135 30 28 2 3,2 
14.04.2009 93,0  94,8  82,9  130 22 20 2 3,5 
11.05.2009 8,5  10,1  -0,8  107 22 22 0 3,2 

 
Anlegget har oksygeneringsanlegg med tilførsler til driftsvannet (grunnoksygenering) og ved 
diffusorer til de enkelte karene. FARMOX anlegg med injectorer sørger for oksygentilsettingen i 
råvannet. Det benyttes i dag 5 oksygenkjegler i anlegget for grunnoksygenering av råvannet (figur 4). 
Kjeglene har en kapasitet på omtrent 20 kg oksygen/time, og i tillegg benyttes Oksyguard for 
behovsoksygenering på hele anlegget, dvs kjeramiske steiner som gir automatisk oksygentilsetting når 
oksygennivå i karet synker under en gitt terskelverdi.  
 

  
 
Figur 5. Oksygenet tilsettes i dag via kjegler (bilde til venstre), mens et helt nytt oksygenanlegg 
forsyner ni nye store kar med oksygen (bilde til høyre). 
 
Anlegget har også investert i et nytt oksygenanlegg bestående av 9 stk OxyTech høytrykks 
oksygeninnblandere med en samlet innblandingskapasitet på 135 kg oksygen/time (figur 5). Dette 
systemet benyttes på de seks karene som står lengst sør på anleggsområdet (inntil bergveggen) samt 
tilleggsoksygenering av en del eksiterende kar. 
 
På hvert kar er det montert point four diffusorer, og oksygen blir tilsatt individuelt i hvert kar i tillegg 
til det som er tilsett i råvannet. På hvert kar er det også et oksygenkontrollsystem 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, slik at det blir et 
jevnt oksygennivå i hvert kar. 
 
I tillegg er det i påvekstkarene etablert system for intern sirkulasjon av vannet og utlufting av CO2. 
Totalkapasitet CO2 lufting er 240 m³/min. Dette systemet gir en vesentlig vannsparingseffekt samtidig 
som det gir fisken et stabilt og godt miljø ved lavt vannbruk. 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. 
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Anlegget planlegger kun bruk av ferskvann i produksjonsfasen, men UV behandlet sjøvann benyttes til 
stabilisering av vannkvaliteten.   
 
Fiskens velferdsmessige krav til et godt internmiljø i karene er mellom annet avhengig av karene sin 
hydrauliske kapasitet, som er et uttrykk for karenes selvrensingsevne, dvs at avfall som samles på 
bunnen også skylles til avløp. Hydraulisk kapasitet i karene er i utgangspunktet en funksjon av 
mengde fisk i karene, karenes volum samt mengde nytt vann i karene. Samtidig vil en i f. eks 
resirkuleringsanlegg der mengde nytt vann utgjør 1-2 %, måtte sørge for tekniske innretninger som 
skaper en tilsvarende god internsirkulasjon i karene som i et gjennomstrømmingsanlegg.  
 
Ved etablering av systemer for intern sirkulasjon av vannet og utlufting av CO2 i karene vil det vannet 
som tas ut fra karene for utlufting av CO2 bli tilbakeført til karene etter lufting. Med rett vinkel på 
tilførselsrørene for nytt vann og det luftede vannet, vil en få en betydelig sirkulerende hastighet på 
vannet i karet, slik at det ikke samles opp skitt og avfall i bunnen av karene. Vannvolumet som går 
gjennom karlufterne er betydelig større enn tilførselen av nytt vann, og den hydrauliske kapasiteten til 
karene vil reelt sett være mange ganger høyere.  
 

Privatrettslige forhold knyttet til vannuttaket 

 
Rylandsvågen Eiendom AS var tidligere eneeier av fallrettene og hadde heftefritt uttaksrett til å ta ut 
vann til settefiskproduksjon. Avtalen var fra 1974. Dette selskapet eide også grunnen som anlegget er 
bygget på, og det hadde samme eierstruktur som Salar Smolt AS. Avtalen ga også rett til å regulere 
Storavatnet/Bjørndalsvatnet med 1,31m. I tillegg hadde Rylandsvågen Eiendom AS avtale om en 
ekstra regulering på 0,5 m under LRV i tørkeperioder. Alle disse rettighetene sorterer nå direkte under 
Salar Bruk AS. 
 

Planlagt produksjon 

 
Salar Bruk AS ønsker å legge om til en helkontinuerlig drift med optimal utnyttelse av tilgjengelige 
vannmengder, med full lys- og temperaturstyring gjennom hele året og full utnyttelse av hele 
karvolumet. Ved innsett av 10 grams yngel til vekstavdelingen i teorien hver uke året rundt, vil 
biomassen i anlegget  21 uker etter oppstart nå en ”likevekt”. En slik kontinuerlig produksjon betyr at 
Salar Bruk AS teoretisk sett vil kunne levere sjøklar smolt 52 uker i året.  
 
I dagens lakseoppdrett i Norge er det i praksis ikke etterspørsel etter sjøvanntilvendt smolt fra og med 
i slutten av november og fram til siste halvdel av mars måned, på grunn av lave sjøtemperaturer. Men 
Alsaker Fjordbruk AS mener dette kommer til å endre seg om få år. Hovedårsaken til dette er at 
mange flere nye, og moderniserte gamle settefiskanlegg, planlegger i større grad å ta i bruk sjøvann i 
produksjonen. En slik driftsplan går ut på å pumpe inn ”oppvarmet” dypvann til bruk på 
sjøvanntilvendt smolt hele eller deler av året. Den store fordelen med dette er raskere vekst av 
”smolten” gjennom den kalde årstiden, slik at smolten vil bli betydelig større ved utsett på våren. 
Samtidig vil dette redusere behovet for ferskvann på anleggene, da mengde tilgjengelig ferskvann er 
”flaskehalsen” for en økning i produksjonen for de fleste settefiskanleggene i dag. Ved bruk av 
”oppvarmet” sjøvann vil mange anlegg derfor kunne øke den totale produksjonen vesentlig, da en har 
fjernet den viktigste ”flaskehalsen” i produksjonen. I framtiden vil det derfor trolig være potensial for 
en betydelig etterspørsel etter ”liten” sjøvanntilvendt smolt også under den kalde årstiden.    
 
Den viktigste fordelen med å benytte ”oppvarmet” sjøvann i smoltproduksjon på land er betydelig 
redusert produksjonstid i matfiskanleggene, med lenger brakklegging mellom hver produksjon på 
sjølokaliteten som resultat. Dersom det f.eks. blir levert 300 - 400 grams ”smolt” til matfiskanlegget i 
april og mai vil denne fisken kunne bli slakteklar etter bare ca 9 – 12 måneder i sjø. Da vil lokaliteten 
kunne ligge brakk i opp mot et helt år før neste utsett. I framtiden ser en og for seg at det langs kysten 
er opprettet store regionale produksjonssoner som tiltak både mot lakselus og andre 
sykdomsframkallende mikroorganismer. Lang brakklegging mellom produksjonene på lokalitetene i 
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hver sone, vil kunne ha svært positiv innvirkning på effektiviteten av en slik soneinndeling. 
Anlegget planlegger følgende produksjon: 
• Innsett av 225 000 stk 10 grams yngel i vekstavdelingen hver uke året rundt, med levering av 

opp mot 225 000 stk sjøvanntilvendt 90 – 95 grams smolt hver uke året rundt (tabell 3). 
 
Utgangspunktet for oppsett av den kontinuerlige produksjonen på Salar Bruk AS er maksimal 
utnyttelse av tilgjengelig ferskvann året rundt. Anlegget vil styre vanntemperaturen gjennom hele året, 
med oppvarming av driftsvannet gjennom vinterhalvåret, og senking av vanntemperaturen gjennom 
den varme årstiden ved hjelp av sjøvannsveksling. I den skisserte produksjonsplanen i vekstavdelingen 
er det ikke tatt høyde for dødelighet/utkast i smoltproduksjonen, noe som betyr at antall smolt 
produsert ved anlegget i praksis vil kunne være noe lavere enn skissert. Dette betyr og at biomassen i 
anlegget vil være lavere enn skissert, og at også konsentrasjonene av CO2 og ammonium (NH4

+) i 
driftsvannet i praksis vil være lavere enn det som kommer fram i produksjonsplanene. 
 
VEKSTAVDELING  (YNGEL/SMOLT FRA 10 – 95 GRAM). 
 
Tilveksten i produksjonsplanene er basert på tilveksttabellen til Skretting for 2010. For yngel/smolt 
over 10 gram er tilveksten i 2010 utgaven betydelig redusert sammenlignet med 2009 utgaven. 
Årsaken til dette er at 2009 utgaven var basert på mer teoretisk tilvekst under optimale miljøforhold. 
Erfaringstall fra innsamlete driftdata fra Skretting sine settefiskkunder har derimot viste at den reelle 
tilveksten er betydelig lavere, på grunn av sortering, vaksinering, suboptimale miljøforhold etc. I 2010 
utgaven er derfor disse mer reelle produksjonstallene (Club N 2009) lagt til grunn for utarbeidelse av 
tilveksttabellen. I den utarbeidete produksjonsplanen til det utvidete anlegget i Rylandsvågen, har en 
derfor valgt å benytte 2010 utgaven. Dette betyr at tilveksten til yngelen/smolten ved god drift og gode 
miljøforhold vil kunne få noe høyere veksthastighet sammenlignet med beregningene, og dårligere 
tilvekst i motsatt forhold.  
 
Tabell 2. Snittvekt dag syv i hver produksjonsuke til yngelen/smolten i den nye vekstavdelingen ved 
Salar Bruk AS, basert på tilveksttabellen (for laks) til Skretting for 2010. 
 

Produksjonsuke Temperatur

nr  etter tabell 10 % over tabell 20 % over tabell 10 % under tabell °C

1 11,9 12,1 12,3 11,7 14,0

2 14,5 15,0 15,6 14,0 14,0

3 17,0 17,8 18,7 16,3 14,0

4 19,8 21,1 22,5 18,8 14,0

5 23,1 24,9 27,0 21,5 14,0

6 26,9 29,5 31,8 24,7 14,0

7 31,0 33,6 36,6 28,4 14,0

8 34,8 38,2 42,0 31,9 14,0

9 39,1 43,3 48,2 35,4 14,0

10 43,9 49,2 55,3 39,3 14,0

11 49,2 55,8 62,4 43,6 14,0

12 53,4 60,8 66,8 46,9 10,0

13 57,9 64,8 71,5 50,5 10,0

14 62,0 69,0 76,6 54,3 10,0

15 65,6 73,5 82,0 58,5 10,0

16 69,5 78,2 87,9 62,1 10,0

17 73,6 83,3 94,1 65,4 10,0

18 77,9 88,7 100,8 68,9 10,0

19 82,5 94,5 72,5 10,0

20 87,3 100,6 76,3 10,0

21 92,5 80,3 10,0

22 97,9 84,6 10,0

23 89,1 10,0

24 93,8 10,0

Snittvekt dag syv i hver uke, ved forskjellig tilvekst. (Skretting 2010)

 
 
Tabell 2 viser tilveksten til yngelen ved bruk av 14 og 10 °C gjennom produksjonen. For å vise reell 
spredning i tilvekst i populasjonen har en beregnet tilveksten etter tabell, 10 % over tabell, 20 % over 
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tabell og 10 % under tabell.  
 
VANNKVALITET OG FISKEVELFERD 
 
Nedenfor er det utført en teoretisk utregning av oksygen- og vannbehov for den planlagte 
produksjonen på anlegget. Oksygenforbruket til fisken er hentet fra Gjedrem (1993), og vannbehovet 
er beregnet med bakgrunn i de rettledende grenseverdiene for CO2 og ammonium/TAN (NH4

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

+) i 
produksjonsvann for laks og regnbogeaure, og en anbefaler vanligvis at nivået av CO2 og ammonium i 
karene ikke skal overstige henholdsvis 15 og 2 mg/l i karene (Fivelstad m. fl. 2004, Ulgenes og 
Kittelsen 2007). Dette er også nedfelt som rettledende verdier i merknadene til § 21 i 
akvakulturdriftsforskriften, og Mattilsynet legger derfor disse verdiene til grunn som rettledende 
måleparametre for landbaserte settefiskanlegg med laksefisk. I utregningene er det lagt til grunn at et 
forbruk av 1 mgO2/l, frigir 1,1 mgCO2/l og 0,1 mgNH4

+/l.  
 
Moderne karluftere kan fjerne opptil 50 – 60 % av CO2 nivået i karene, noe som betyr at 
vannforbruket kan reduseres tilsvarende. Anlegget har installert dette systemet i alle karene. I tillegg 
til å lufte ut CO2, øker karluftere den interne sirkulasjonen i karene betydelig (hydraulisk kapasitet), 
noe som gir et bedre karmiljø både på grunn av den økte vannstrømmen direkte, og på grunn av bedre 
selvrensing av partikler i karene. Karlufterne fjerner derimot ikke ammonium (NH4

+), da dette krever 
bruk av biofilter. Tabell 4 viser at dersom en benytter effektive karluftere, vil CO2 nivået ligge godt 
under grenseverdien på 15 mg/l, selv om ammonium (NH4

+) nivået ligger rett ved grenseveriden på 2 
mg/l. Dette betyr at i et moderne settefiskanlegg, uten bruk av biofilter, vil nivået av ammonium 
(NH4

+) være den begrensende faktoren.  
 
 
Tabell 3. Produksjonsoversikt over de ulike fiskegruppene i vekstavdelingen i anlegget i 
Rylandsvågen. 
  

Fiske Antall Maksvekt Biomasse Drifts- Vassbehov

gruppe vannstemp. < 2mgNH4/l

nr 1000 gram tonn °C mg/kg g/min m³/min

1 225 11,9 2,7 14 5,22 14 0,7

2 225 14,5 3,3 14 4,91 16 0,8

3 225 17,0 3,8 14 4,71 18 0,9

4 225 19,8 4,5 14 4,61 21 1,0

5 225 23,1 5,2 14 4,46 23 1,2

6 225 26,9 6,1 14 4,38 27 1,3

7 225 31,0 7,0 14 4,28 30 1,5

8 225 34,8 7,8 14 4,23 33 1,7

9 225 39,1 8,8 14 4,16 37 1,8

10 225 43,9 9,9 14 4,12 41 2,0

11 225 49,2 11,1 14 4,08 45 2,3

12 225 53,4 12,0 10 3,05 37 1,8

13 225 57,9 13,0 10 3,04 40 2,0

14 225 62,0 13,9 10 3,02 42 2,1

15 225 65,6 14,8 10 3,01 44 2,2

16 225 69,5 15,6 10 3,00 47 2,3

17 225 73,6 16,6 10 2,99 49 2,5

18 225 77,9 17,5 10 2,98 52 2,6

19 225 82,5 18,6 10 2,97 55 2,8

20 225 87,3 19,6 10 2,96 58 2,9

21 225 92,5 20,8 10 2,95 58 2,9

Sum 4725 232,5 1001 39,3

O2 behov
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I en slik kontinuerlig produksjon, der en produserer makimalt med hensyn på tilgjengelige 
vannressurser til en hver tid, vil fisken sin variable tilvekst kunne påvirke vannkvaliteten og 
fiskevelferden i anlegget. Produksjonstiden for hvert innsett blir med utgangspunkt i tilveksttabellen 
(Skretting 2010) 21 uker, og med innsett hver uke vil det derfor til en hver tid være 21 ulike innsett i 
vekstavdelingen samtidig (tabell 3). I utregning av vann-/oksygenforbruk i de ulike eksemplene er 
oksygenbehovet til fisk hentet fra Gjedrem 1993. I tabell 4 har en satt opp en produksjonsoversikt som 
viser krav til samlet vann-/oksygenforbruk, og viktige vannparametre ved avvikende tilvekst i forhold 
til tilveksttabellen, samt produksjonstid i vekstavdelingen. Der en har beregnet tilvekst som avviker fra 
tilveksttabellen (Skretting 2010) er oksygenbehovet justert tilsvarende. Det vil si at en populasjon som 
vokser 10 eller 20 % raskere enn tilveksttabellen, vil og ha et oksygenbehov som ligger 10 og 20 % 
over oksygenbehovet i forhold til Gjedrem 1993. Tilsvarende vil oksygenbehovet for en populasjon 
som vokser 10 % under tabell, være 10 % lavere i forhold til Gjedrem 1993. 
 
Tabell 4. Produksjonsoversikt med beregnet CO2 og NH4

+
 konsentrasjon, og ved bruk av kontinuerlig 

40 m3 vann pr minutt i vekstavdelingen.  
 

Døme Antall yngel Tilvekst, Snitt- Antal Middel C02 og NH4
+

 i vekstavd.

og smolt* tabell vekt prod. M/lufting 

over/under utsett veker antall snittvekt biomasse Co2/l 50 % red NH4
+
/l

Nr pr. veke % (g) 1000 gram tonn mg mg Co2/l mg

1 225 000      0 % 92,5 21 v1-11: 14°C v12-21: 10°C 4 725  49,2 232,5 21,6 10,8 1,97

2 225 000      10 % over 107,9 21 v1-11: 14°C v12-21: 10°C 4 725  55,3 261,3 26,1 13,1 2,37

3 225 000      20 % over 123,8 21 v1-11: 14°C v12-21: 10°C 4 725  61,9 292,4 31,3 15,6 2,84

4 225 000      10 % over 94,5 19 v1-11: 14°C v12-19: 10°C 4 275  50,2 214,5 22,4 11,2 2,03

5 225 000      20 % over 94,1 17 v1-11: 14°C v12-17: 10°C 3 825  50,1 191,5 22,3 11,1 2,03

6 225 000      10 % under 93,8 24 v1-11: 14°C v12-24: 10°C 5 400  49,5 267,5 22,1 11,0 2,01

7 225 000      0 % 91,4 37 v1-6: 12°C v7-37: 6°C 8 325  49,2 409,5 22,3 11,2 2,03

Temperatur/prod.uke Samlet i vekstavdelingen.

*Det er ikkje tatt hensyn til dødelegheit.

Veke nr: temperatur

 
 
Utgangspunktet i søknaden er innsett av 225 000 yngel pr uke (opp mot 11,5 mill smolt produsert i 
året) (eksempel 1). Ved bruk av kontinuerlig 40 m3 vann i minuttet vil ammonium (NH4

+) 
konsentrasjonen ligge på samme nivå som den rettledende grenseverdien til Mattilsynet på 2 mg/l. 
CO2 (karbondioksid) konsentrasjonen vil ved bruk av luftere ligge godt innenfor den rettledende 
grenseverdien til Mattilsynet på 15 mg/l. Selv om CO2 lufterne bare skulle fjerne 30- 35 % av 
karbondioksiden, og ikke 50 – 60 % som de er konstruert for, vil en likevel komme under 
grenseverdien på 15 mg/l. 
 
Dersom fisken vokser henholdsvis 10 og 20 % raskere enn oppgitt i tilveksttabellen, vil en i løpet 
av 21 produksjonsuker overstige grenseverdien for NH4

+
 (ammonium) (eksempel 2 og 3 i tabell 4). 

Men denne hurtigere tilveksten betyr også at en vil kunne redusere produksjonstiden til henholdsvis 19 
og 17 uker (eksempel 4 og 5 i tabell 4). Dette betyr at det vil bli færre antall fisk samlet i 
vekstavdelingen, noe som igjen medfører at en vil komme under eller nært opp til grenseverdien for 
NH4

+
 .   

 
Dersom fisken derimot vokser 10 % senere enn oppgitt i tilveksttabellen, må en forlenge 
produksjonstiden til 24 produksjonsuker for at fisken skal nærme seg 95 gram (eksempel 6 i tabell 4). 
Dette betyr flere fisk i anlegget totalt, men konsentrasjonen av NH4

+ vil likevel ligge under 
grenseverdien på 2 mg/l.  
 
Et annet eksempel er f.eks. at energiprisen stiger slik at en ønsker å redusere energikostnadene ved å 
benytte lavere temperatur gjennom produksjonen. Ved innsett av 225 000 yngel pr uke og bruk av 
12 °C de første seks ukene og 6 °C de siste 31 ukene (eksempel 7), vil total antall fisk og biomasse i 
anlegget bli hele 76 % høyere sammenlignet med eksempel 1 i tabellen (utgangspunkt for søknad). Til 
tross for den høye biomassen i anlegget, medfører denne produksjonsplanen en NH4

+ konsentrasjon 
som vil ligge rett ved grenseverdien på 2 mg/l. En slik produksjon øker derimot biomassen i 
vekstavdelingen med rubdt 180 tonn, noe som krever betydelig større samlet karvolum.  
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Rammene i gjeldende NVE konsesjon 
 
Det planlegges å benytte et konstant vannuttak på 40 m³/min hele året. Uttak av vann til 
settefiskproduksjon på anlegget er regulert gjennom vilkårene gitt i NVE konsesjonen av 7. september 
2001 og gjelder for vannuttak fra Rylandsvassdraget. NVE-konsesjonen er gitt på følgende vilkår:    
 

• Regulering av Storavatnet / Bjørndalsvatnet med 1,31 m, mellom HRV kote 11,44 moh og 
LRV kote 10,13 moh, tilsvarende et magasin på 4,32 mill m³. Reguleringen skal merkes med 
faste og tydelige vannstandmerker 

• Det skal føres protokoll over vannuttaket.  
• Uttak av den mengde vann det er søkt om, tilsvarende et midlere vannuttak på 16,5 m³/min   

 
I forbindelse med søknaden om utvidelse av konsesjonen til 5 mill stk settefisk innsendt 14. mai 2007 
uttalte NVE i brev av 12. januar 2007 at et utvidet uttak av vann ved søknad om utvidet konsesjon til 5 
mill ikke var nødvendig å behandle på nytt etter vannressursloven. Det ble den gang søkt om et middel 
vannforbruk på 36,6 m³/min varierende fra 21 til 36 m³/min i måneden fra november til juni, og med 
en topp på 53 m³/min i juli, 89 m³/min i august og 51 m³/min i september. Det ble i brev av 6. juni 
2011 søkt NVE om et fast uttak på 40 m³/min hele året innefor rammene av gjeldende NVE-
konsesjon, og i brev av 14. mars 2012 ble det avklart at et konstant uttak på 40 m³/min (0,67 m³/s) hele 
året ikke trenger ytterligere behandling etter vannressursloven, dersom en holder seg innenfor 
gjeldende vilkår. Planlagt vannuttak utgjør omtrent 54 % av middelvannføring. 
 
I brev av 13. august 2012 har NVE med hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 
(damsikkerhetsforskriften § 4-1) gjort vedtak om at dam Bjørndalsvatnet blir satt i konsekvensklasse 
0. 

Avløp til sjø 
  
Avløpsvannet fra settefiskanlegget renses gjennom tre stk Hydrotech trommelfiltre før det rensete 
avløpsvannet renner ut i overflaten i Rylandsvågen. Slammet pumpes via en pumpe som styres av 
nivåbrytere fra en oppsamlingskum og inn på en kommunal avløpsledning ut i Herdlefjorden på 40 m 
dyp (jf. figur 1). Trommelfiltrene har en kapasitet på 105 m³/min.  
 
I forbindelse med utvidelsen av anlegget til 2,5 mill stk settefisk og senere 5 mill stk settefisk ble det 
fra rundt 2005 og årene deretter gjennomført en rekke tiltak på avløpssiden. Det er bygget en 
betongkanal hvor alt avløpsvannet fra anlegget samles (figur 6). Avløpsvannet ledes derfra inn i et 
renseanlegg som i dag består av tre Hydrotech trommelfiltrer med en lysåpning på 100 µm. Slammet 
ledes inn i en slamtank (Flygt pumpestasjon) hvorfra det pumpes inn på en kommunal avløpsledning 
(M = 110 mm PE50 PN10) og ledes ut forbi Rosslandspollen og Ypsesundet til utslipp på 40 m dyp i 
Herdlefjorden. Renset avløpsvann går ut i overflaten i Rylandsvågen nedstrøms trommelfiltrene. 
 
For ytterligere å forbedre miljøet i Rosslandspollen ble det i 2005 ved siden av elveløpet gravd ned en 
270 m lang ledning med dimensjon på 160 mm PEH på land og 200 mm PEH i sjø, fra utløpsterskelen 
i Rylandsvatnet og ut på det dypeste i Rosslandspollen på 28 m dyp ca 100 m fra land. Denne 
ledningen førte en ferskvannsmengde på 2000 l/min til et dykket utslipp på 28 m dyp, som skapte en 
vertikalstrøm i vannsøylen og en omrørings- og oksygeneringseffekt på de dypereliggende vannmasser 
i Rosslandspollen (figur 7). Dette tiltaket hadde en betydelig positiv effekt på oksygennivået i 
dypvannet i Rosslandspollen. Periodevise lekkasjer på det dykkete ferskvannsutslippet samt perioder 
med lav vannføring i utløspelven medførte en ustabil tilførsel av ferskvann til de dypepeliggende 
delene av Rosslandspollen. For å få en bedret og mer permanent virkning på oksygennivået i 
bassengvannet i Rosslandspollen ble det høsten 2010 lagt ut en ny 400 m lang 200 mm ledning fra 
renseanlegget. Denne ledningen ble tatt i bruk i april 2011 og har en kapasitet på 6 m³/min. Deler av 
det rensete avløpsvannet føres nå ned på 29 m dyp i Rosslanspollen (figur 7).  
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Figur 6. Øverst: Vannet fra karene ledes inn i en kanal og filtreres gjennom tre trommelfiltre og 
kommer ut som renset avløpsvann. Nederst: Det er etablert fysiske rømmingsbarrierer rundt anlegget. 
  
Det er, i tråd med gjeldende forskrifter, 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. 
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I dette tilfelle er det jo også en rømmingsbarriere i kanalen før vannet renses gjennom trommelfiltrene. 
Sikkerhet for rømming er således ivaretatt. Lokaliteten er også anlagt med fysiske rømmingsbarrierer 
(ringmur) for å kunne håndtere svært sjeldne hendelser, slik som ev. havari av større kar (figur 6). Nye 
anlegg/avdelinger bygges med best tilgjengelig teknologi og planløsninger, og er således meget 
rømmingssikre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Det dykkete 
ferskvannsutslippet 
fra 2005 fra 
Rylandselva (stiplet 
linje) samt det nye 
dykkete utslippet med 
renset avløpsvann 
tatt i bruk fra april 
2011.  

Ny 200 mm ledning

med utslipp på -29m dyp

Gammel 165/200 mm ledning

med utslipp på -25m dyp

 
 
 
Utslipp fra fiskeanlegg tilsvarer en slamproduksjon på ca 1 tonn pr tonn produsert fisk, og med et 
tørrstoffinnhold 25-30% tilsvarer dette 300 kg tørrstoff, eller omtrent 150 kg organisk karbon (TOC). 
Rense- og avløpskrav måles også gjerne i utslipp av stoff som gir ”biologisk oksygenforbruk (BOF7)”, 
som er den mengden oksygen som forbrukes under gitte betingelser i løpet av en 7 døgns biokjemisk 
oksidasjon av løst og partikulært organisk stoff. Det finnes ikke noe standard omregningstall for 
forholdet mellom TOC og BOF7, siden dette avhenger av sammensetningen av prøven med hensyn på 
mengde partikler og løst stoff, og partiklenes størrelse og løsbarhet og prøvens ”alder” etter uttak. Men 
basert på målinger av kommunal avløpsvann viser det seg at 1 tonn TOC tilsvarer omtrent 1,75 tonn 
BOF7, eller 1,5 tonn BOF5 (BOF7/ BOF5 =1,167). 
 
Det utvidete anlegget i Rylandsvågen, med en årlig produksjon på 1035 tonn fisk, da få følgende 
”utslipp”:  

• Samlet utslipp blir da på omtrent 155 tonn TOC / 271 tonn BOF7 / 233 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 1035 tonn, tilsier dette en totalmengde på 14,5 tonn fosfor i avløpsvannet fra karene. 
Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er 
partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst.  

• Samlet utslipp blir da på omtrent 14,5 tonn fosfor hvorav 4,4 tonn er oppløst 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (SFT veileder kapittel 5) har egne formler for 
beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 1035 tonn) og fôrbruk (her 1240 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 60,7 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 11,5 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 149 tonn – uvisst hvilken enhet 
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Disse beregningene tilsvarer at utslippene går urenset ut i sjø, mens anlegget i utslippstillatelsen har 
krav til at filterduken som benyttes ikke har større lysåpning enn 100 µm, noe som samsvarer med 
dagens lysåpning på filtrene.  Det stilles også stiller følgende krav til rensegrad som vist i tabell 5. 
Dette er i samsvar med opplysninger om forventet rensegrad fra leverandør av filterduk med en 
lysåpning på 90 µm (Jarle Rønhovde, Sterner AquaTech AS, pers. medd).  
 
Nedenfor har vi beregnet utslipp til Rosslandspollen basert på en gjennomsnittlig renseeffekt av en 
filterduk på 90 - 100 µm på hele produksjonen på 60 % av suspendert tørrstoff, 50 % 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 blir nesten det samme.  
 
Tabell 5. Beregnet utslipp til Rosslanspollen i kg av suspendert tørrstoff, biologisk oksygenforbruk, 
total nitrogen og total fosfor basert på bruk av filterduk på 90 µm ved det utvidete anlegget i 
Rylandsvågen.     
 

FORHOLD Rensegrad filter, 90 µm (%) Urenset utslipp, tonn Renset utslipp, tonn 

S-TS 60 310 = 155 tonn TOC 124 = 62 tonn TOC 

BOF5 50 233 116,5 

TN 20 60,7 48,6 

TP 60 14,5 5,8 
 
Fra Salar Bruk AS har vi fått tilsendt opplysninger om fôrbruk i perioden 2008 – 2011, mens Salar 
Smolt AS tidligere har gitt oss opplysninger om fôrbruken for årene før det. Produksjonen på anlegget 
har økt i perioden siden 2000 i takt med anleggets tillatelse til utvidelse til 2,5 mill stk smolt i 2002 og 
5 mill stk smolt i slutten av 2007.  
 
Alsaker Fjordbruk AS overtok 
anlegget i slutten av 2007. Fôrbruken 
økte svakt i periden 2002 – 2008 fra 
rundt 280 tonn til 360 tonn. De tre 
siste årene økte imidlertid 
produksjonen kraftig, og fôrbruken 
har de tre siste årene lagt rundt 600 
tonn i 2009 og 2010 og 750 tonn i 
2011 (figur 8). 
 
 
Figur 8. Fôrbruken ved anlegget i 
perioden 2000 – 2011. 
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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 (jfr Vannressursloven §3), mens 
influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet for den omsøkte utvidelsen ved Salar Bruk AS blir det samme som for eksisterende 
anlegg, i og med at det ikke planlegges nye reguleringer eller arealmessige utvidelser av betydning på 
selve anleggsområdet utenom de tiltak som allerede er gjennomført i forbindelse med tidligere 
utvidelser. Anlegget har allerede bygget opp en tilstrekkelig karakapasitet for den omsøkte 
produksjonen. Anlegget planlegger en noe økt vannbruk, men dette vil skje via eksisterende 
ledningsnett og inntaksmagasin. 
 
Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 
tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Tiltaksområdet for utvidelsen vil da foruten 
små endringer innenfor anleggsområdet også omfatte endret uttaksregime fra 
Rylandsvatnet/Rylandsvassdraget innenfor gjeldende regulering, eventuell endring i vannføring i 
utløpselven samt forholdene i resipienten ved økte utslipp. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Rylandsvassdraget (NVE vassdragsnummer 059.6Z) ligger på Holsnøy i Meland kommune. 
Vassdraget har et nedbørfelt på 25,1 km² (www.nve.no), det drenerer sentrale deler av Holsnøy, og 
mesteparten av nedbørfeltet er lavtliggende under 50 moh, med høyeste punkt mot vest, sør og nord til 
omkransende fjell på mellom ca 200 - 300 moh. Det er flere nokså store innsjøer i feltet, bl.a. 
Storavatnet (innsjø nr 2059) og Bjørndalsvatnet (innsjø nr 26 440) som begge ligger på kote 9,7 og 
Rylandsvatnet (innsjø nr 26 441) som ligger på kote 8,7 (figur 9).  
 

 
 
Figur 9. Nedbørfeltet til Salar Bruk AS, med linjer for spesifikk avrenning i l/km²/s. Kartet er hentet 
fra www.nve.no.http://www.nve.no. 
 
Nedbørfeltet til Rylandsvassdraget har en gjennomsnittlig spesifikk avrenning på 49,2 l/km²/s, som 
varierer mellom over 70 l/km²/s helt øst i vassdraget og under 40 l/km²/s helt vest i vassdraget 
(www.nve.no), noe som gir en gjennomsnittlig vannføring til Rylandsvatnet ved utløp til Rylandselva 
på 1,23 m³/s eller 74,1 m³/minutt. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Gjennomsnittlig 
månedsavrenning fra 
Rylandsvassdraget fordelt 
gjennom året i forhold til data fra 
nærliggende NVE målestasjon i 
Oselven for årene fra 1934 til 
2010. 
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Reguleringer og magasinkapasitet 
 
Rylandsvatnet er hovedvannkilde til anlegget og ligger på kote 8,7. Dette vannet står i forbindelse med 
de ovenforliggende Storavatnet og Bjørndalsvatnet, som begge ligger på kote 9,7 moh. 
Storavatnet/Bjørndalsvatnet har i følge vassdragsdatabasen REGINE et overflateareal på 3,30 km². 
Salar Smolt AS fikk i konsesjon fra NVE av 7. september 2001 tillatelse til å regulere 
Storavatnet/Bjørndalsvatnet, med 1,31 m, mellom HRV kote 11,14 moh og LRV kote 9,83 moh 
(tabell 6). Dette gir en magasinkapasitet på 4,32 millioner m³. 
 
Tabell 6. Følgende reguleringer er godkjent av NVE i 2001. *Nytt høydegrunnlag utarbeidet av 
Meland kommune reduserer naturlig høyde, HRV og LRV med 0,3 m i forhold til løyvet fra NVE. ** 
Storavatnet og Bjørndalsvatnet blir regulert med NVE-godkjent demning ved utløpet av 
Bjørndalsvatnet. 
 

Innsjø Naturlig høyde HRV  /  LRV* Magasinvolum 

Storavatnet -  regulert 9,70 m* 11,14 m / 9,83 m Tilsammen 
Bjørndalsvatnet -  regulert 9,70 m* 11,14 m /  9,83 m** 4,32 mill m3 
Rylandsvatnet  uttak 8,70 m*  bare uttak ikke regulerbart 
 

Resipienten Rosslandspollen 
 
Rosslandspollen er resipient for utslippene av renset avløpsvann fra Salar Bruk AS. Anlegget ligger 
like ved sjøen i Rylandsvågen vest i Meland kommune i tilknytning til Rosslandspollen. 
Rosslandspollen ligger innerst i et relativt lukket fjordsystem, og tilkomst fra de utenforliggende 
sjøområdene til Rosslandspollen går gjennom Ypsesundet, som igjen har sin hovedutveksling av 
sjøvann fra Herdlefjorden. Den dypeste terskelen er på 29 meter gjennom Det Naue, mens Sætreosen i 
nord har meget grunne terskler på 8-9 meter mellom Herdla og Agnøy og 7,5 meter mellom Agnøy og 
Skjellanger. Rosslandspollen er den innerste av de omtalte bassengene, og den har en 
maksimumsdybde på omtrent 31 meter, et areal på 1,6 km2, et samlet volum på ca. 20 millioner m3 og 
en terskeldybde under broen til Io på omtrent 4 meter. Størstedelen av bassengets vannvolum er 
således å finne i dypvannet (figur 11). De topografiske forholdene er derfor en vesentlig hindring for 
utskiftingen av dypvannet i Rosslandspollen, og dette gjør at pollen fra naturen sin side er en dårlig 
mottaker av organisk materiale. De dypeste partiene i Rosslandspollen ligger mot nordvest ca 400 m 
fra anlegget (figur 12). 
 
 
 
Figur 11. Dybdeprofil for 
Rosslandspollen basert på 
dybdekartet i figur 4. Det røde 
området representerer det 
stagnerende dypvannet 5 meter 
under terskelen på ca 5 meters dyp, 
det grønne er det hyppig utskiftende 
overflatevannet, mens det gule er et 
overgangslag påvirket av begge 
(fra Johnsen 1994). 
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Rosslandspollen ligger til ”Hjeltefjordsystemet” i fjordkatalogen, og hører til Herdlefjorden. 
Havforskningsinstituttet har typifisert alle vannforekomstene i hele kyststrekningen, og har anført 
“Herdlefjorden” til å være “polyhalin” med saltholdigheter mellom 18 og 30 ‰, mens målingene fra 
Rosslandspollen antyder at overflaten er mer ferskvannspåvirket og at ”mesohalin” med 
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saltholdigheter mellom 5 og 15 ‰ er riktigere. Rosslandspollen er også ”delvis lagdelt” med tidvis 
stagnerende dypvann. Rosslandspollens basseng utgjør således en egen vannforekomst med type 
mellom CNs 5 ”sterkt ferskvannspåvirket fjord” til CNs 6 “oksygenfattig fjord” basert på følgende 
forhold: 

• Økoregion Nordsjøen   
• Polyhalin mesohalin 5-18 ‰ 
• Svært beskyttet  
• Delvis lagdelt med stagnerende dypvann med lang oppholdstid og tidvis oksygefrie forhold  
• Tidevann <1meter 

 
Rylandsvassdraget er det største vassdraget som drenerer til Rosslandspollen, og det har en beregnet 
middelvannføring ved utløp til sjøen 1,23 m³/s. Sammen med øvrig lokalt felt til Rosslandspollen har 
en sannsynligvis en middeltilrenning på omtrent 1,5 m³/s.   
 
Brakkvannet i en fjord utgjør en blanding av ferskvannstilrenningen og det to ganger daglige 
innstrømmende tidevannet under dette. Tidevannet har kvaliteter mer lik vannet i kyststrømmen, og 
brakkvannsstrømmen har en nettotransport ut fjorden, der innerste del av Rosslandspollen er mest 
preget av ferskvannstilførslene. På veien utover blir det gradvis blandet med det underliggende 
sjøvannet, og blir således mindre brakt på vei ut. 
 
Rosslandspollen er 1,6 km², og med en tidevannsforskjell på omtrent 70 cm mellom middel høyvann 
og lavvann, blir det en vannmengde på 1,1 millioner m³ som ved hvert tidevann strømmer inn og ut av 
pollen, tilsvarende 2,25 millioner m³/døgn eller nesten 26 m³/s i gjennomsnitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Dybdekart over Rosslandspollen (fra Johnsen 1994).  
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Resipientundersøkelser i Rosslandspollen. 
 
Rosslandspollen er altså fra naturens side uegnet som resipient, og det er gjort flere undersøkelser som 
dokumenterer dette. Det er utført seks marinbiologiske undersøkelser i Rosslandspollen av 
Universitetet i Bergen, henholdsvis i 1986, 1996 og i 2005-2006 (Johannessen & Stensvold; 1986, 
Ellingsen m. fl. 1997, Vassenden og Johannessen 2006), Haveland (2009 og 2011) samt Rådgivende 
Biologer AS i 2012 (Tveranger m.fl. 2012). Undersøkelsen fra 1996 konkluderte med at det på 
stasjonen nærmest settefiskanlegget (ROS 3, 200 m fra anlegget på 13 m dyp) var blitt en 
miljøforbedring siden 1986, forårsaket av flytting av matfiskanlegget ut av Rosslandspollen i 1980, og 
at driften av settefiskanlegget ble lagt om rundt 1985. 
 
De dårlige miljøforholdene som ble funnet dypere i pollen (ROS 1 på 30 m dyp og ROS 2 på 25 m 
dyp) skyldes først og fremst naturlige topografiske forhold og begrenset vannutveksling med 
vannmassene utenfor den grunne terskelen ved Langaneset. Det ble da konkludert med at pollen er lite 
egnet som resipient for organisk materiale (Ellingsen m. fl. 1997). 
 
Rapporten fra 1996 konkluderte videre med at: "På bakgrunn av de marine miljøforholdene kan 
lokaliteten fremdeles benyttes som resipient for avløpsvann fra smoltproduksjon. Det er viktig at den 
organiske belastningen ikke økes, og at avløpsvannet fra settefiskanlegget i Rylandsvåg blir 
tilstrekkelig renset før utslipp i Rosslandspollen" (Ellingsen m. fl. 1997).  
 
For å bedre resipientkapasiteten i Rosslandspollen, og få bedre vannutskifting og oksygenforhold i 
dypvannet, ble det i april 2005 satt i gang et forsøk med et dykket utslipp der en delstrøm av 
Rylandselven ble ført i ledning ned på 25 m dyp ca 300 m fra land. En ny miljøundersøkelse ble 
gjennomført en måned før oppstart av tiltaket og i februar 2006 etter 10 måneders drift. Hydrografi i 
pollen (temperatur, saltinnhold og oksygen) ble undersøkt en gang i måneden i samme tidsrommet 
(Vassenden og Johannessen 2006). 
 
Dette tiltaket har hatt en svært positiv effekt på miljøforholdene i de dypere lag i Rosslandspollen, selv 
om det i perioden 25. mai-7. juli ikke ble sluppet vann ned og at det i desember 2005 ble oppdaget et 
hull på ledningen. Saltholdigheten og dermed tettheten i bunnvannet, ble redusert utover sommeren og 
høsten 2005, i vesentlig grad som følge av tilførslene av ferskvann til dypvannet. Det ble registrert 
oksygen i bunnvannet i hele undersøkelsesperioden, bortsett fra i juli etter at ferskvannstilførselen ble 
stoppet i slutten av mai. Bare en måned etter at det ble registrert hydrogensulfid i bunnvannet (juli), 
ble det igjen registrert høy oksygenkonsentrasjon i bunnvannet når ferskvannstilstrømmingen igjen var 
startet opp. En massiv innstrømming av nytt, friskt vann og utskifting av bunnvannet ble registrert i 
januar 2006. 
 
Under et hovedfagskurs ble det i 1970 på stasjon ROS 1 på det dypeste i Rosslandspollen (30 m dyp) 
funnet 15 børstemakk, men verken i 1986 eller i 1996 har en funnet dyr her. I 2006 ble det imidlertid 
registrert 466 individer av børstemakken Capitella capitata. På stasjonen ROS 2 (25 m dyp) ble det 
funnet dyr i 1986 og 1996 (tilstandsklasse IV= “dårlig”), men ikke i mars 2005. I februar 2006 ble det 
på nytt funnet 15 arter og 195 individer (tilstandsklasse III= “mindre god”). Denne forbedringen i 
Rosslandspollen er et resultat av det dykkete ferskvannsutslippet (Vassenden & Johannessen 2006). 
 
Rapporten fra 2006 oppsummerer undersøkelsene slik: “Totalinntrykket er at forholdene i 
Rosslandspollen har forbedret seg etter at det dykkete ferskvannsutslippet ble satt i drift. Helårsdrift 
vil trolig holde bunnvannet oksygenrikt året rundt, noe som er en forutsetning for å ha et permanent 
bunndyrssamfunn. Det er spesielt om sommeren til tidlig vinter at det er viktig med det dykkete 
ferskvannsutslippet. En periode uten drift i denne perioden kan føre til oksygensvikt og dannelse av 
hydrogensulfid, slik tilfellet var i Rosslandspollen i juli 2005. Oksygenmengden i bunnvannet i august 
(måneden etter at det var hydrogensulfid) viser hvor effektivt ferskvannsutslippet er.” 
 
Ved undersøkelsene i 2009 ble det igjen funnet dårlige miljøforhold i de dypereliggende vannmassene 
i Rosslandspollen med oksygenfattige forhold ned mot bunnen på prøvestedene. På stasjonene ROS 1 
(stasjon 3) og ROS 2 (stasjon 1) ble det ikke funnet bunnlevende organismer. Det samme gjaldt på 
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stasjon 2 på 29 m dyp (ny stasjon i 2009).  
 
En ny undersøkelse i mars 2011 viste uendrete forhold for bunnlevende organismer på de samme 
prøvestedene, mens oksgenmetningen i dypområdene naturlig nok var bedre grunnet den årlige 
vinteromveltningen. 
 
Det ble således påvist dårligere miljøforhold i Rosslandspollen ved undersøkelsene i 2009 og 2011 enn 
ved undersøkelsene i 2006. Grunnen til dette skyldes nok i all hovedsak at det dykkete utslippet som 
ble lagt ut i 2005 ikke har fungert etter forutsetningene de siste fem årene. Det har periodevis vært 
lekkasjer på ledningen samt at det har vært lengre perioder ved driftsstans. For øvrig mener vi at det er 
feil å konkludere med at fjordforbedring ved hjelp av et dykket utslipp i Rosslandspollen ikke vil være 
tilstrekkelig til å hindre oksygenfrie forhold og fravær av bunndyr i sedimentene i enhver situasjon, 
slik som Haveland skriver i rapporten fra 2009. Dette baserer seg på en bunndyrvurderingen gjort av 
Øystein Stokland lagt ved i rapporten fra 2009 der han skriver: ”Når årets undersøkelse viser total 
mangel på bløtbunnsfauna skyldes dette høyst sannsynlig forhold uten direkte sammenheng med det 
dykkete ferskvannsutslippet”. Dette hadde vært riktig dersom det dykkete ferskvannsutslippet hadde 
fungert slik som det skulle fra 2006 og fram til undersøkelsen i 2009 og det likevel var dårlige 
miljøforhold i Roslandspollen, men dette er ikke tilfelle som nevnt ovenfor da det i mesteparten av 
tiden har vært driftsstans på det dykkete utslippet (noe Stokland nok ikke visste da han skrev sin 
vurdering).  
 
For å få en bedret og mer permanent virkning på oksygennivået i bassengvannet i Rosslandspollen ble 
det høsten 2010 lagt ut en ny 400 m lang 200 mm ledning fra renseanlegget på 29 m dyp i 
Rosslanspollen. Denne ledningen ble tatt i bruk i april 2011 og har en kapasitet på 6 m³/min.   
 
Rådgivende Biologer AS gjennomførte en ny resipientundersøkelse 16. mai 2012 vel ett år etter 
oppstart av det nye dykkete ferskvannsutslippet. En fant en god oksygenmetning i hele vannsøylen i 
Rosslandspollen der oksygeninnholdet ved det dypeste på stasjonene ROS 1 og ROS 2 ble målt til 
henholdsvis 8,04 mg O/l (5,66 ml O/l) og 8,4 mg O/l (5,91 ml O/l). Dette tilsvarer en oksygenmetning 
på henholdsvis rundt 86 % og 89 % og tilsvarer SFTs tilstandsklasse I = ”meget god”.  For første gang 
siden 2006 ble det også funnet bunnlevende dyr på stasjonene ROS 1 og ROS 2 ved det dypeste i 
Rosslandspollen, noe som viser den klart positive effekten av det dykkete ferskvannsutslippet, allerede 
vel ett år etter at det nye dykkete utslippet ble satt i drift (Tveranger og Eilertsen 2012). 
 
Vi føler oss nokså sikre på at når de dykkete ferskvannsutslippene fungerer slik som de skal, og 
tilførselen har økt med 6000 liter/min ved det nye dykkete utslippet som ble satt i drift i april 2011, vil 
det gi en varig positiv effekt på de dypereliggende miljøforholdene i Rosslandspollen, slik som en så 
ved undersøkelsene i 2006 og 2012. Dette fordi et dykket ferskvannsutslipp vil skape en kontinuerlig 
vertikal sirkulasjon i bassengvannet og en kontinuerlig tetthetsreduksjon av eksisterende bassengvann 
under terskeldyp og innstrømmende saltvann over terskelen til de dypereliggende områdene i 
Rosslandspollen. Derved vil en ha regelmessige utskiftinger av bassengvann hele året i 
Rosslanspollen, og de dypereliggende områdene vil få tilført oksygen i bassengvannet slik at det igjen 
blir levelige forhold for bunndyr, som gir mulighet for en mer effektiv omsertning av organisk 
materiale i sedimentene. Rosslanspollen er således meget sårbar for driftsstans av det dykkete 
ferskvannsutslippet, men fungere det slik som det skal, vil det gi varige positive effekter i resipienten.  
 
Det må imidlertid presiseres at de dårlige miljøforholdene i bassengvannet i Rosslandspollen er 
naturlige og ikke en effekt av utslippene av renset avløpsvann fra settefiskanlegget. Poenget med det 
dykkete utslippet er å sørge for en hyppigere utskifting av oksygenfattigt bunnvann slik at pollen får 
en viss resipientkapasitet, og at en skal være nokså sikker på at miljøforholdene i Rosslandspollen ikke 
forverres på grunn av den økte oppdrettsvirksomheten. 
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Biologisk mangfold og verneinteresser  
 
Naturbase (www.dirnat.no) har ingen registrerte verneinteresser, prioriterte naturtyper eller 
artsforekomster i området rundt anlegget. Det er imidlertid registrert et område for prioriterte 
naturtyper av viktig verdi, dvs en kystfuruskog i et område ned mot Storavatnet (Gripakletten. BN 
00001593).  Av artsforekomster i samme område og et større område utenfor er et beiteområde for 
hjort (BA 00041588, figur 13).   
 
I artsdatabanken er det imidlertid noen observasjoner av rødlistearter som kan nevnes. I Rylandsvatnet 
er det observert ål, som er kritisk truet (CR). I Storavatnet er det registret fiskemåke, strandsnipe og 
storlom, som alle er kategorisert som næt truet (NT). I Rylandsvatnet er det registrert sivhøne, som 
også er nær truet. I Rosslandspollen er det regisrert fiskemåke og hønsehauk, som er regisrert som nær 
truet. Det er ikke påvist og det er heller ikke kjent at det har vært elvemusling i vassdraget.  
 
Direktorat for naturforvaltning (DN) startet i 2009 opp planarbeidet med utredning av 17 foreslåtte 
marine verneområder. Rosslandspollen er ikke på denne listen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Nærmeste 
registrerte 
artsforekomster i 
området (fra 
Naturbase). 

Anlegget

BN00001593

BA00041588

 
 
Rylandsvassdraget ble foreslått vernet mot kraftutbygging i "Supplering av Verneplan for vassdrag".  
Begrunnelsen for dette er at området har meget stor verneverdi ut fra biologisk mangfold og stor 
verneverdi ut fra kulturmiljø. I en proposisjon fra regjeringen framlagt for Stortinget 11. juni 2004 ble 
det foreslått å verne 52 nye vassdrag, der også Rylandselva var inkludert. Disse ble vernet med vedtak 
i Stortinget 18. februar 2005. 
 
Storavatnet har fått nasjonal-regional verneverdi og beskrives som dyp, næringsfattig og noe 
humuspåvirket. Kulturminneinteressene er store og representerer bosetting i steinalderen, samt gårds- 
og utmarksbruk i nyere tid, og er typisk for dette kystdistriktet. Tradisjonelt friluftsliv, i stor grad 
knyttet til vannrelaterte aktiviteter, er stor og økende. 
  
Når et vassdrag blir foreslått vernet i en Verneplan for vassdrag, blir dette gjort med et vedtak av 
Stortinget i plenum, og ikke med hjemmel i lov (f. eks. Naturvernloven). Dette innebærer at vernet av 
vassdragene i utgangspunktet skal forvaltes skjønnsmessig restriktivt uten absolutt forbud. 
Utbygginger i vernede vassdrag som vurderes som konsesjonspliktige er ikke forenlige med 
vassdragsvernet. Det innebærer at dersom miljøvirkningene av en utbygging er så små at det ikke 
kreves konsesjon, kan den gjennomføres.  
 
Det vil således ikke være noen konflikt mellom verneformålet og Salar Bruk AS sin NVE godkjente 
bruk av vassdraget. Reguleringen ligger innenfor det som i dag er den normale vanntandsvariasjonen i 
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vassdraget. Bruken av vassdraget og bygging av en 16 m bred demning på kote 11,14 ved utløpet av 
Bjørndalsvatnet (Nedre Skjelven) vil gi omtrent samme flomtopp som dagens situasjon med 
reguleringsluke ved utløpet av Bjørndalsvatnet. Simulering av en 100 års flom vil gi en vannstand på 
11,75 med en 16 m bred demning og en vannstand på 11,58 med åpen luke ved utløpet av 
Bjørndalsvatnet. 
 
I brev av 13. august 2012 har NVE med hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 
(damsikkerhetsforskriften § 4-1) gjort vedtak om at dam Bjørndalsvatnet blir satt i konsekvensklasse 
0. 
 
Vernestatussen til vassdraget innebærer for anlegget sin del at ingen nye urensete utslipp til vassdraget 
tillates, noe som er positivt for vannkvaliteten til anlegget. 
 

Fisk og ferskvannsbiologi  
 
Det er ikke oppgang av laks eller sjøaure i vassdraget. Rylandselva ble for rundt 150 år siden stengt 
for oppgang av anadrom fisk i forbindelse med mølledrift, og elva har vært stengt siden. Elven hadde 
vært stengt i omtrent 100 år før settefiskanlegget ble startet opp, så her kan en med sikkerhet slå fast at 
det ikke er noe forhold for oppgang av anadrom fisk som har blitt påvirket i forbindelse med 
etablering og drift av anlegget. Det finnes fire fiskearter i vassdraget med til dels gode bestander; ørret, 
røye, ål og stingsild. Stort sett alle mindre bekkedrag har funksjon som gytebekker for ørret. Det har i 
mange år vært drevet utfisking av spesielt røye for å øke kvaliteten på bestanden. 
 

Kulturminner 
 
I følge riksantikvarens Askeladden-database er det ikke registrert noen kulturminner i nærheten av 
selve anleggsområdet eller i området rundt (jf. figur 14).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Oversikt 
over registrerte 
kulturminner rundt 
anleggsområdet i 
Rylandsvågen (fra 
riksantikvarens 
Askeladden-
database). 

Anlegget

 
 

Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser i vassdraget  
 
Det planlagte vannuttaket kommer ikke i konflikt med eventuelle uttak av vann. Kvernavatnet brukes 
som drikkevannskilde. Vannkvaliteten vurderes generelt som god, bortsett fra for to mindre vann 
øverst i vassdraget (Grasdalsvatnet og Myrtveitvatnet), som begge kan ha en del belasting fra 
bosetning og landbruksaktivitet. Storavatnet er så stort, og Bjørndalsvatnet og Rylandsvatnet har 
såpass stor gjennomstrømning, at tilstandene der sannsynligvis er god. Det er heller ingen tilførsler av 
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næringsstoff fra boliger eller avrenning fra landbruksområder langs den aktuelle elvestrekningen forbi 
anlegget.  
 

Friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Den planlagte utvidelsen ved anlegget skjer på selve anleggsområdet, og det får ingen virkning verken 
for utøvelsen av sportsfiske eller andre friluftsinteresser i området. Friluftsmulighetene i nedslagsfeltet 
til anlegget er gode, men tilgjengeligheten fra både fylkesveg 564 og den kommunale veien på 
sørsiden av vassdraget er vanskelig.  Friluftsaktiviteten i området er stor og økende, og inkluderer jakt, 
fritidsfiske, kanopadling, bading, bærsanking, båtliv og turgåing. Området brukes mye til 
friluftsformål bl.a. av skoler, fastboende og tilreisende fra nabokommunene. Vassdraget har i første 
rekke lokal funksjon, men også den regionale verdien er viktig. 
 
Meland kommunestyre har i møte 12.03.2008 vedtatt Forvaltningsplan for Rylandsvassdraget. 
Forvaltningsplanen utdyper en rekke tema og gir konkrete forslag til tiltak/delmål for friluftslivet i 
vassdraget, som det skal arbeides videre med.  Det er et klart mål å styrke og legge til rette for et aktivt 
og mangfoldig friluftsliv i området. 
 
Kommunen skal m.a. arbeide for å få etablert parkeringsplasser for friluftsintessene, der det m.a. blir 
tilrettelagt renovasjonsordning og informasjon om vassdraget. Ett av de områdene som er prioritert er 
kommuneveien på sørsiden av Bjørndalsvannet. 
 
Parkeringsplassene skal også tilrettelegges slik at kano- og kajakkbrukere på en enkel måte får kort 
avstand og lett og funksjonell tilkomst til vannet. 
 
NVE har m.a. satt krav om at demningen i Nedre Skjelven skal justeres. For å kunne gjennomføre og 
vedlikeholde dette, ønsker Salar Bruk å sikre tilkomst til demningen. Sammen med Fylkesmannen i 
Hordaland og Meland kommune er det planlagt en ny tilkomstvei inn til demningen.  Salar Bruk AS 
har alt gjort avtale med den ene grunneieren i området og arbeider videre med å få realisert planene. 
 
Som en viktig del av dette og for å realisere tilkomsten, ligger det også tanker om etablering av 
parkeringsplass med ulike fasiliteter ved avkjørselen fra kommuneveien. I tillegg, vil det for utøverne 
også bli lagt til rette for å utbedre den direkte tilkomsten til Bjørndalsvatnet og ellers til hele området. 
Dette er et godt eksempel på hvordan Salar Bruk AS ønsker at samarbeide med kommunen, 
grunneierne og friluftsinteressene m.fl. i vassdraget.  Stikkordet i denne sammenheng kan være 
universell utforming.   
 

Landbruksinteresser 
 
Nedbørfeltet omfatter ca. 9 300 daa produktivt skogareal og ca. 1 600 daa dyrket mark, hvorav 1 200 
daa er i drift. Det er 44 eiendommer som ligger innenfor nedbørfeltet til Rylandselva. Ca. 2/3 av 
arealet som grenser til vassdraget har drivverdig skog. 

 
Akvakultur og smittehensyn 
 
Det er 2,9 km fra utslippet av renset avløpsvann på anleggsområdet til lokaliteten Kjeppevikholmen 
(lok. nr 11652) tilhørende Blom Fiskeoppdrett AS (lok. kap. 2340 tonn MTB), matfisklokalitet for laks 
og ørret. Det er 7,3 km til lokaliteten Laksevika (lok. nr 10080) tilhørende Blom Fiskeoppdrett AS 
(lok. kap. 1500 tonn MTB), matfisklokalitet for laks og ørret (figur 15).  
 
Settefiskanlegget henter sitt vann fra Rylandsvatnet. Det er ikke oppgang av anadrom fisk i vassdraget, 
og vassdraget har vært stengt for slik oppgang i rundt 150 år.   
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Figur 15.    Settefiskanlegget i Rylandsvågen og tilgrensende akvakulturvirksomhet i sjøområdene 
utenfor. Settefiskanlegg er lilla og matfiskanlegg laks er rød (fra http://kart.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 ikke undersøkt spesifikt på berørte strekninger, men NVE 
har allerede vurdert tiltaket og konkludert med at det ikke utløser krav om ny vurdering etter 
Vannressursloven. Naturmangfoldet i den marine resipienten ansees tilstrekkelig dokumentert 
gjennom egen og nylig utført resipientundersøkelse (Tveranger & Eilertsen 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 renset avløpsvann til Rosslandspollen, samt utførte tiltak 
for bedring av miljøforholdene i dypvannet i denne resipienten.  
 
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 utslipp av vann på dypet 
i Rosslandspollen, der miljøet nå er bedre enn på lenge. Samtidig vil nye karluftere redusere 
vannbruken ved anlegget. 
 

Muligheter for vannsparing 
 
I perioder med lite nedbør og dermed lite tilrenning til Storavatnet, vil en kunne måtte begrense det 
samlete vannforbruket i settefiskanlegget for å begrense nedtapping av magasinet.  
 
Da det tar flere uker å redusere vannforbruket vesentleg i den planlagte kontinuerlige produksjonen, 
må en sette inn vannparende tiltak tidlig, dersom det skulle oppstå betydelig nedtapping av magasinet i 
nedbørsfattige perioder. Magasinet tillater et ”overforbruk” (vannuttak minus tilrenning) på 40 m³/min 
ned til magasinet er tappet ca 25 cm. Under dette nivået i Storavatnet, vil en i perioder ”uten” 
tilrenning ikke lenger ha 60 dagers magasin tilgjengelig. En slik ”tørke” vil være svært usannsynlig (se 
tabellen over). Dersom vannet f.eks. er tappet ned 50 cm, kan en tillate seg en netto tapping på ca 31 
m³/vann pr minutt, dersom det fremdeles skal være 60 dager med magasin igjen. Tilsvarende vil det 
kun være tillatt med et netto tapping på ca 23 cm/s dersom vannet f.eks. er tappet ned 70 cm (figur 
16).  
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Figur 16. Tillatt 
netto tapping fra 
magasinet avhengig 
av nedtappingsgrad 
og med forutsetning 
at en ønsker at det 
gjenværende 
magasinet skal ha 60 
dages varighet. 

Tillatt netto tapping ved variabel vannstand i Rylandsvassdraget
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Da det er 21 ulike fiskegrupper i vekstavdelingen til en hver tid, vil vannforbruket til de største 
fiskegruppene være mye større enn vannforbruket til de små fiskegruppene. Et enkelt og effektivt 
vannparende tiltak er å levere smolten en uke før planen, det vil si i produksjonsuke 20. Smolten vil da 
være ca 87 gram, og en vil da umiddelbart kunne ”spare” 2,9 m³/min med dette ene tiltaket (tabell 2 
og 3).  
 
Et annet virkemiddel som kan settes i gang i denne sammenhengen er å redusere innsettet av 10 grams 
yngel til 150 000 stk pr. uke i stedet for 225 000. Dette vil ha liten vannbesparende effekt de første 
ukene, men etter hvert som disse gruppene vokser, vil vannbehovet i avdelingen gå merkbart ned 
(figur 17). Dersom en kombinerer levering av smolt en uke før tiden, samtidig med at en reduserer 
antall 10 grams yngel pr innsett, vil en opprettholde den kontinuerlige produksjonen, noe som er viktig 
for denne produksjonsplanen. Dersom en f.eks. reduserer driftsvanntemperaturen som et vannparende 
tiltak, vil dette medføre betydelig forøket karbehov på grunn av den reduserte tilveksten, og dermed 
”opphopning” av fisk i anlegget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Reduksjon 
av vannbehov de 
første 20 ukene etter 
at det er satt i verk 
tiltak for vannparing 
i vekstavdelingen.  
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Figur 17 viser at dersom en leverer smolten en uke før planen, og samtidig reduserer innsettet av 10 
grams yngel til 150 000 stk pr uke, vil det teoretiske vannbehovet i vekstavdelingen bli redusert med 
opp mt 2,9 m³ vann pr minutt den første uken, ca 6 m³ etter 6 uker, ca 10 m³ etter 10 uker, og ca 15,7 
m³ etter 16 uker. 
 
Et redusert vannuttak på 15,7 m³/min etter 21 uker medfører et vannuttak på 24,3 m³/min til anlegget. 
Dersom en har som mål at det til en hver tid skal være minst 60 døgn tilgjengelig magasin igjen, vil 
det være akseptabelt med en nettotapping på inntil 24,3 m³/min når magasinet er nedtappet ca -65 cm 
(figur 16). Dersom magasinet blir nedtappet mer enn ca -65 cm, må en redusere netto tapping utover 
15,7 m³ vann/min. 
 

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.  
 
Anlegget søker om en disponibel vannmengde på 40 m³/min. Med den mengden er det beregnet at 
anlegget ukentlig kan produsere 225 000 settefisk på 95 gram og samtidig være i stand til å kunne 
holde et nivå på 15 mg CO2/l i karene samtidig som en også skal ligge under 2 mg NH4

+/l i karene. 
 
Beregningene er basert på at karlufterne tar ut 50 % av CO2 samtidig som nivået av ammonium ikke 
skal overstige 2 mg NH4

+/l i karene. Dette tilsvarer en middel vannbruk på 0,17 l/min/kg fisk for alle 
fiskegruppene som samtidig står i anlegget (10 - 95 gram) i forhold til temperaturen for de ulike 
gruppene (jf. tabell 3), mens en teoretisk kan komme ned mot et forbruk på rundt 0,1 l/min/kg fisk for 
100 grams fisk ved 14 oC der en forutsetter at konsentrasjonen av CO2 og ammonium ikke overstiger 
henholdsvis 15 og 2 mg/l (Ulgenes og Kittelsen 2007). Erfaringsmessig vil de fleste settefiskanlegg ha 
et vannbehov på mellom 0,1 og 0,2 l/min/kg fisk ved bruk av oksygen og karlufting som vannsparende 
tiltak i et gjennomstrømmingsanlegg (Ulgenes og Kittelsen 2007), og våre beregninger ligger omtrent 
på dette nivået. 
 
Tilsetting av oksygen gir en vannsparingseffekt. Det finnes ulike måter å tilsette oksygen på, men de 
vanligste er tilsetting av oksygenovermettet vann på innløpsstokken til driftsvannet i tillegg til 
individuell oksygentilsetting til hvert kar. Basert på de ulike prinsippene for tilførsel av oksygen kan 
en oksygenere vannet som kommer inn til fisken i karet til 200 - 400 % metning. Det er mulig å 
dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede metningen en ønsker på ha i karene på 
anlegget. I resirkuleringsanlegg vil i praksis alt oksygenet måtte tilsettes eksternt til driftvannet. 
 
Det er ikke ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn rundt 100 % metning, og Sintef Fiskeri og 
Havbruk AS har utført målinger av bl.a. oksygennivå i oppdrettskar på flere anlegg i perioden 2003 – 
2007, der oksygenovermettingen på driftvannet har vært opp mot 250 % overmettet.  
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Figur 18. Det er liten 
sammenheng mellom 
oksygenmetningen i 
innløpsrøret og maksimalt 
registrert oksygenmetning 
i oppdrettskar. 

 
 
Målingene har vært utført etter blekksprutmetoden, dvs 36 målepukter i hvert kar, spredd i karets ulike 
dyp og i ulik avstand fra midten. Målingene viser at det er liten sammenheng (veldig lav korrelasjon) 
mellom oksygenmetning i innløpsrør og maksimalt målt oksygenmetning i oppdrettskar (R2 = 0,0975, 
jf. figur 18). Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende 
inn mot karets senter der det var stor sammenheng mellom O2 gradienter og kardiameter (R2 = 0,75), 
dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) 
mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde 
fisk og deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette 
er typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt 
samlet oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 
CO2 - lufting i karet. 
 
Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom 
oksygennivå i karet og oksygenmetning i innløpet. Mattilsynets ønske om at oksygenmetningen i 
karene ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble 
benyttet opp mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det 
ikke mulig å unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige 
innholdet av oksygen i vannet. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets 
grenser er godt innenfor rekkevidde i omsøkte anlegg, selv ved betydelig oksygentilsetting. 
 
Med god tilgang på ferskvann, burde det ikke være problem å sikre fisken en god vannkvalitet både 
med hensyn på karbondioksid og ammonium i anlegget.   
 



 
Rådgivende Biologer AS   31 Rapport 1601 

Konsekvenser for biologisk mangfold og vilt  
 
Det er ikke registrert noen viktige prioriterte naturtyper i det planlagte tiltaksområdet. Det omsøkte 
tiltaket innebærer ikke nye inngrep utover arbeid knyttet til selve anleggsområdet. Det blir heller ingen 
endring i dagens reguleringer av Storavatnet/Bjørndalsvatnet. Det blir ingen endring av betydning for 
terrestriske økosystem eller biologisk mangfold. Det antas derfor ingen konsekvens verken for 
biologisk mangfold eller vilt i tiltaks- eller influensområdet. 
 

Konsekvenser for fisk og ferskvannsbiologi 
 
Da det ikke har vært oppgang av laks eller sjøaure i vassdraget på omtrent 150 år, har tiltaket naturlig 
nok ingen negativ konsekvens for oppvandrende fisk. Det ventes heller ingen negativ konsekvens for 
innlandsfiskebetandene i vassdraget, siden reguleringene av magasin vil fortsette innenfor gjeldende 
NVE konsesjon.   
  
Anlegget er bygget ut de siste årene, med nye og større kar og nytt avløpssystem med den pålagte 
doble sikringen mot rømming, samtidig som det er etablert kant mot sjø for å hindre rømming ved 
brekkasje på karene, og siler på arealavrenning fra anleggsområdet. Det er derfor ventet at risiko for 
rømming er vesentlig mindre enn fra tilsvarende anlegg der det ikke nylig er foretatt tilsvarende 
investeringer i nytt utstyr.  
 
Det er ikke ventet noen virkning for rødlistearter, og oppvandringsmulighetene for ål til Rylandsvtanet 
vil ikke bli redusert da vassdragets størrelse og omsøkt vannuttak tilsier omtrent samme 
flomhyppighet som tidligere. 
 

Konsekvenser for inngrepsfrie naturområder og verneinteresser  
 
Det er ingen inngrepsfrie naturområder i det aktuelle tiltaks- og influensområdet, og tiltaket vil derfor 
ikke få noen virkning eller konsekvens (0) for dette temaet.  
 

Konsekvenser for kulturminner 
 
Omsøkt tiltak er ikke vurdert å ha noen virkning for kulturminner fordi det ikke skal foretas fysiske 
tiltak utover gjeldende anleggsormåde. 
 

Konsekvenser for landskap 
 
Omsøkt regulering ventes ikke å ha særlig virkning på landskapet rundt Storavatnett utover det som 
allerede er tilfellet i dag, siden tiltaket i hovedsak er utført. En noe mer aktiv bruk av reguleringen enn 
det settefiskanlegget har gjort tidligere, vil kunne medføre en liten negativ virkning på landskapet, 
men virkningene vil trolig bli mindre om sommeren da omsøkte vannmengde er mindre enn det som 
ligger til grunn for dagens produksjonssyklus med en vannbruk opp mot 90 m³/min i august.  
 

Konsekvenser for landbruk  
 
Tiltaksområdet innbefatter ikke landbruksområder eller landbruksinteresser. Det planlagte tiltaket 
innbefatter ingen ytterligere endring av vannstanden i Storavatnet utover dagens NVE godkjente 
regulering. 
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Konsekvenser for friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Aktuelle friluftslivsaktiviteter i influensområdet vil kunne være 

• Nærmiljøaktiviteter, som lek og opphold i grønne områder i nærmiljøet. 
• Vannaktiviteter, som bading/soling, padleturer/roturer/seiling/ 
• Høstingsaktiviteter, som fiske i vassdraget. 

 
I gjennomsnitt vil anlegget ta ut vel 50 % av vannføringen i vassdraget. Med et jevnt uttak av vann på 
40 m³/min hele året vil dette i liten grad influere på episodene med betydelig flomoverløp til 
Rylandselva på høsten, mens det om sommeren er størst sannsynlighet for behov for tapping av 
magasin. Samtidig vil risikoen for betydelig nedtapping om sommeren bli redusert da en med dette 
uttaksregimet vil ligge henholdsvis 10 og 50 m³/min lavere i juli og august enn ved søknaden fra 2007. 
Selv om omsøkt produksjon ved anlegget er mer enn det dobbelte av dagens konsesjonsramme, vil 
midlere vannuttak bare øke med 10 % i forhold til søknaden i 2007 samtidig som forbruket vil bli 
vesentlig lavere om sommeren. Det er også i denne periode at friluftsaktiviteter knyttet til vassdraget 
er størst. En nedtapping innenfor gjeldende grenser har pågått i en årrekke, og en noe mer aktiv bruk 
hele året, men mindre aktiv bruk om sommeren vil totalt sett kunne bli en mer gunstig situasjon. 
 

Konsekvenser for vannkvalitet og vannforsyning 
 
Det har vært drevet settefiskproduksjon ved settefiskanlegget i Rylandsvågen i Meland kommune 
siden 1960, der nåværende eier er Salar Bruk AS. Vannkvaliteten i Storavatnet er å betrakte som 
”småsur” med pH-verdier under 5,7 gjennom vinteren og negative ANC-verdier i samme periode. Det 
er i utgangspunktet ikke høye konsentrasjoner av labilt aluminium, men med et såpass høyt potensial i 
den reaktive delen, er det her et klart behov for vannkvalitetsbehandling av hensyn til fiskeanlegget.  
Det benyttes derfor UV-behandlet sjøvann for å bedre vannkvaliteten på anlegget. 
 

Konsekvenser for resipientforhold 
 
Tilstanden i Rosslandspollen er nøye overvåket over mange år, og de naturgitte forholdene med 
stagnerende vannmasser, oksygenfattige forhold i basengvannet og fravær av dyr i sedimentene på de 
undersøkte stassjonene i dypbassenget viser at Rosslandspollen er uegnet som resipient. Alt 
avløpsvannet blir derfor renset gjennom tre stk Hydrotech trommelfiltre, og slammet blir pumpet ut 
via en kommunal avløpsledning ut på 40 m dyp i Herdlefjorden.  
 
Et forsøk med å pumpe 2000 l/min ferskvann ned på vel 25 m dyp i Rosslandspollen i 2005 via utløpet 
av Rylandselva hadde nokså umiddelbart  en svært positiv effekt på miljøforholdene i de dypere lag i 
Rosslandspollen der en gradvis reduksjon av saltholdigheten og bunnvannets tetthet bidro til en 
innstrømming av nytt, friskt vann og utskifting av bunnvannet høsten 2005 og i januar 2006. Ved 
undersøkelsene i 2006 ble det på nytt funnet dyr i bunnsedimentene på to stasjoner. På grunn av en 
mer eller mindre permamnet driftsstans av dette dykkete utslippet fra 2006 og fram til i 2010, ble det 
funnet dårlige miljøforhold og fravær av dyr i sedimentene både ved undersøkelsene i 2009 og 2011.  
 
Tiltakshaver fikk i april 2011 på plass et nytt dykket utslipp på 29 m dyp med renset avløpsvann, som 
tilsier en nærmest 100 % driftssikkerhet. Derved vil en få en nokså hyppig bunnvannfornying  i 
bassengvannet under terskeldyp hele året, og de dypereliggende områdene vil få tilført oksygen i 
bassengvannet slik at det igjen blir levelige forhold for bunndyr, som gir mulighet for en mer effektiv 
omsetning av organisk materiale i sedimentene. En resipientundersøkelse utført i mai 2012 bekreftet 
også dette (Tveranger & Eilertsen 2012). Rosslandspollen vil således heretter få en resipient- og 
omsetningskapasitet for tilført organisk materiale så lenge som det dykkete utslippet er i drift.  Som en 
del av interkontrollen sjekkes det hver dag at det pumpes vann til det dykkete utslippet. 
 
Anlegget søker om rundt 65 % økning av fôrbruken/produksjonen ved anlegget til 1035/1240 tonn i 
forhold til en fôrbruk på anlegget på rundt 750 tonn i 2011. Avløpsvannet skal fortsatt renses på nivå 
med dagens situasjon, men utslippene vil øke med rundt 65 %, jf. tabell 9. 
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Tabell 7. Beregnet utslipp til Rosslandspollen i kg av suspendert tørrstoff, biologisk oksygenforbruk, 
total nitrogen og total fosfor i 2010 og ved en planlagt dobling av produksjonen basert på bruk av 
filterduk på 90 µm ved det utvidete anlegget i Rylandsvågen.     
 

FORHOLD Rensegrad filter, 90 µm (%) Renset utslipp, tonn 2011 Renset utslipp, tonn, omsøkt 

S-TS 60 67,8 = 33,9 tonn TOC 124 = 62 tonn TOC 

BOF5 50 63,5 116,5 

TN 20 30,8 48,6 

TP 60 3,2 5,8 
 
Utslippene til Rosslandspollen vil øke med rundt 65 % i forhold til i dag, men virkningen på 
resipienten vil ikke bli særlig annerledes enn ved gjeldene utslippsløyve, siden de stoffer som slippes 
ut i hovedsak vil være så finpartikulære og oppløste at de transporteres med overflatevannet ut av 
Rosslandspollen og blir spredt i den utenforliggende og den gode resipienten Herdlefjorden. Det 
rensete avløpsvannet går ut helt i overflaten i Rylandsvågen, og ettersom Rosslandspollen får 
betydelige ferskvannstilførsler fra Rylandselva store deler av året, vil overflatevannet ha en 
utoverrettet strøm store deler av året. Dette utovergående brakkvannslaget vil i stor grad være adskilt 
fra de underliggende saltere og tyngre vannmassene, og vil i stor grad passere forbi den 4 m dype 
terskelen. De de lokale miljøvirkningene vil derfor ikke endres i nevneverdig grad siden de oppløste 
næringstoffene i liten grad vil medføre noe økt algeblomstring i Rosslandspollen før overflatevannet 
transporteres ut forbi terskelen.  
 
Dersom det dykkete utslippet av ferskvann fungerer slik som det skal, vil Rosslandspollen få bedret 
sin resipientkapasitet i den forstand at den blir vesentlig bedre enn naturtilstanden. 
 
Dette har vi sett andre steder der det er etablert dykkete utslipp i tersklete resipienter. F. eks så fant vi 
ved en resipientundersøkelse i Elgåbukta i Nord-Trøndelag i 2010 at resipientkapasiteten hadde økt og 
miljøtilstanden var bedre ved en årlig fôrbruk på rundt 700 tonn i 2009 og 2010 og urensete utslipp på 
10 m dyp i Elgåbukta i forhold til situasjonen i 1999 før utslippene ble etablert (Tveranger m.fl. 2010).  

 
Samfunnsmessige virkninger  
 
Tiltaket ventes å ha en stor positiv samfunnsmessig betydning for området, ved sysselsetting av inntil 
18 årsverk ved anlegget når det er ferdig utbygget, samt behov for ekstra deltidsansatte i perioder med 
stor aktivitet. Samtidig som tiltaket sikrer et godt grunnlag for Alsaker Fjordbruk AS sin øvrige 
aktivitet i regionen. Selskapet har i dag en samlet verdiskaping på omtrent 100 mill kroner for hver 
million smolt produsert. En utvidelse av smoltproduksjonen som her omsøkt, vil samlet sett kunne gi 
en verdiskaping på mange hundre millioner på sikt. 
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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 
resirkuleringsanlegg 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. 
     
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


