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FORORD  
 
Marine Harvest Norway AS søkte 1. oktober 2010 om konsesjon for et nytt og stort settefiskanlegg, 
med en årlig produksjon på 7,5 millioner smolt i Fjæra i Etne kommune i Hordaland. Etter 3 års 
saksgang sendes nå revidert og endelig søknad om konsesjon etter Akvakulturloven.  
 
Anleggets størrelse og arealbruk medførte at Marine Harvest Norway AS i mai 2010 startet opp 
arbeidet med å få utarbeidet egen reguleringsplan for området og det planlagte tiltaket for behandling i 
Etne kommune. Forslag til reguleringsplan med detaljregulering på plankart forelå i slutten av 
september 2010. 
 
Akvator AS og Rådgivende Biologer AS startet høsten 2009 opp arbeidet med å utarbeide nødvendig 
dokumentasjonsgrunnlag for reguleringsplanen, samt søknad om uttak av vann og søknad om 
etablering av settefiskanlegg. Dette utgjør reguleringsplangrunnlaget etter Plan- og bygningsloven, 
grunnlaget for vurdering av konsesjon etter Vannressursloven, samt vurdering av utslippsløyve etter 
Forurensningsloven og endelig vurdering av og for den samlete konsesjonsramme for settefiskanlegget 
etter Akvakulturloven. Utenom selve tiltaksbeskrivelsen, foreligger tre naturfaglige rapporter fra 2010:  

• Biologisk mangfold (Spikkeland og Johnsen 2010),  
• Fisk og ferskvannsbiologi (Johnsen mfl. 2010)  
• Marine forhold med avløpet (Tveranger mfl. 2010), oppdatert versjon (Tveranger mfl. 2013).  

De to førstnevnte rapportene ble primært utarbeidet som grunnlag for henholdsvis reguleringsplanen 
og NVE søknaden om konsesjon for uttak av vann, mens sistnevnte rapport skulle tjene som grunnlag 
for søknad om utslippsløyve og selve søknaden om konsesjon.  
 
Fylkesmannen i Hordaland fremmet 10. desember 2010 innsigelse mot reguleringsplanen. 
Tiltakshaver og Etne kommune tilbakeviste Fylkesmannens innsigelser gjennom flere skriftlige 
innspill. Etne kommune ba om meklingsmøte med Fylkesmannen, men dette ble avvist av 
Fylkesmannen i april 2011. Saken gikk deretter til Miljøverndepartementet der Fylkesmannen 
opprettholdt innsigelsene, men 8. oktober 2012 avviste imidlertid Miljøverndepartementet innsigelsen 
fra Fylkesmannen og bekreftet reguleringsplanen for settefiskanlegget i Fjæra.  
 
Det ble parallelt søkt NVE 8. april 2011 om konsesjon for uttak av vann til anlegget. I brev av 19. juni 
2011 godkjente først Fylkesmannen det omsøkte vannuttaket, mens de i et nytt brev av 2. februar 2012 
rådet ifra NVE-konsesjon for vannuttak. NVE gav imidlertid i brev av 16. oktober 2013 konsesjon for 
uttak av vann som omsøkt. 
 
I løpet av arbeidet med både reguleringsplanen og NVE-konsesjon for uttak av vann, har tiltakshaver 
Marine Harvest Norway AS måtte foreta omfattende endringer for settefiskanlegget, slik at de 
opprinnelige forutsetningene for planlagt drift av det omsøkte settefiskanlegget er endret på flere 
punkter. Vår rapport 1355 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine 
Harvest Norway AS i Fjæra i Etne kommune (Tveranger og Johnsen 2010) er derfor revidert i tråd 
med foreliggende planer, og denne rapporten danner grunnlaget for nåværende søknad. Det er 
inkludert vurderinger til sektormyndighetenes behandling av søknaden etter Forurensningsloven og 
Matloven og for den samlete konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven. Alle øvrige forhold er 
belyst og konsekvensutredet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og søknaden om NVE 
konsesjon, der en har tatt tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS, ved Ørjan Tveiten, for oppdraget. 
 

        Bergen, 25. oktober 2013. 
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SAMMENDRAG  
 
Tveranger, B. & G.H. Johnsen 2013. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norway AS  
i Fjæra i Etne kommune  
Rådgivende Biologer AS, rapport 1793, 34 sider, ISBN 978-82-8308-014-8 

 
Marine Harvest Norway AS søker om ny konsesjonen etter Akvakulturloven for en produksjon av 7,5 
millioner sjødyktig settefisk på lokaliteten Fjæra i Etne kommune. Reguleringsplan for tiltaket er 
utarbeidet og godkjent, det er gitt NVE konsesjon for uttak av vann, og det er foretatt en rekke 
konsekvensutredninger (KU) for aktuelle fagområder i disse sammenhengene. Disse er vedlagt 
søknaden og opplistet i egen oversikt bakerst. Denne rapporten oppsummerer foreliggende grunnlags-
dokumentasjon for konsesjons-behandling etter Akvakulturloven. 
 
Anlegget skal bygges som et resirkuleringsanlegg (RAS) med bruk av ferskvann og sjøvann. 
Produksjonen vil bestå av 7,5 millioner 140 - 250 grams sjøklar settefisk fordelt på fire puljer á 1,5 – 
2,0 millioner smolt, to puljer levert som høstsmolt og to puljer med ettårssmolt til sammen 1315 tonn 
levert fisk. Med en antatt biologisk fôrfaktor på 1,2 og frasortering av den minste fisken underveis, vil 
det til denne produksjonen medgå opp til 1620 tonn fôr årlig.  
 
Ferskvannskilden er Rullestadvatnet og NVE 16. oktober 2013 har gitt Marine Harvest Norway AS 
tillatelse uttak av vann og til å regulere Rullestadvatnet fram til det omsøkt Håfoss kraftverk ventuelt 
står ferdig. Marine Harvest Norway AS har inngått en 30-års avtale med Sunnhordland kraftlag om å 
hente vann fra avløpet fra Håfoss kraftverk avløp. Dersom Håfoss kraftverk ikke blir etablert, vil 
Marine Harvest Norway AS forbli regulanten av Rullestadvatnet med de plikter og rettigheter dette 
medfører. Anlegget planlegger også et eget sjøvannsinntak med renset og UV-desinfisert sjøvann. 
Dette, sammen med tilførselen av ferskvann, vil sikre nok vann den omsøkte produksjonen.    
 
Det søkes om å få slippe det avløpsvannet til i sjø innerst i Åkrafjorden på rundt 30 meters dyp. Fra 
resirkuleringsanlegget vil slammet bli filtrert vekk. Siden avløpet da er renset for partikler og det ledes 
ut i en stor og dyp fjord med betydelig vannutskifting, antas liten grad av akkumulerende forhold rundt 
avløpet. Det vises for øvrig til vår rapport 1792, konsekvensutredning Marine forhold ved avløpet.  
 
Den omsøkte nyetableringen medfører ikke naturinngrep utover de arealene som vil bli benyttet til 
smoltproduksjon og legging av inntaks- og utslippledninger. Marine Harvest Norway AS har inngått 
rammeavtale om å få legge inntaksledningen for ferskvann fra Håfoss kraftverk og ned til anlegget. 
Hovedalternativ ledningstrase følger i hovedsak den kommunale veien opp til Rullestadvatnet. 
 
De miljøfaglige rapportene utarbeidet til reguleringsplanen og NVE-konsesjonen inkluderer en enkel 
konsekvensvurdering, der en tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12 for vurdering av 
virkning på det ytre miljø. Nyetableringen vil derfor trolig ikke medføre særlig negative virkninger for 
de omkringliggende andre brukerinteressene knyttet til biologisk mangfold, fiskeri- og 
havbruksinteressser og resipientforhold. Forhold knyttet til fiskevelferd, smittehensyn og matloven 
dekkes ikke opp av denne rapporten, men vil være dekket opp i de beredskapsplaner anlegget har 
utarbeidet, og som vedlegges søknaden.  
 
Et nytt Fjæra settefiskanlegg vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, med antatt 10 – 15 nye 
arbeidsplasser tilknyttet anlegget samt ringvirkninger til lokalt næringsliv for øvrig.  Anlegget  vil 
også gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det benyttes best tilgjengelig teknologi og vil 
således bli svært rømmingssikkert.   
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SØKER MARINE HARVEST NORWAY AS 
 
Marine Harvest Norway AS er den største av aktørene innen akvakultur i Norge.  
Nøkkeltall for selskapet i 2012: 

- 8 milliarder NOK i samlet omsetning  
- 217 000 tonn slaktevekt / salgsvolum  
- 247 000 tonn bruttoproduksjon 
- 1200 ansatte 

 
Marine Harvest Norway AS har delt aktivitetene i Norge opp i fire regioner, ”nord”, ”midt”, ”vest” og 
”sør”. Den planlagte anlegget i Fjæra tilhører region ”sør”. I denne regionen har Marine Harvest 
Norway AS følgende aktivitet: 

- 52 matfisk konsesjoner, hvorav 16 i Hordaland  
- 27 sjølokaliteter i drift, fordelt på 5 i Agder, 12 i Rogaland, 10 i Hordaland 
- 6 settefiskanlegg, hvorav 3 i Hordaland 
- Ett industrianlegg – Ryfisk i Hjelmeland kommune 
- 250 ansatte, hvorav 110 jobber på matfiskanleggene og 30 på settefiskanleggene 
- 58 000 tonn fisk produsert i 2010, med 19 000 tonn i Hordaland  
- Slaktet 48 000 tonn sløyd vekt  

Satt ut 14 mill smolt pr. år, hvorav 5.0 mill i Hordaland 
 
 

SØKERS KONTAKTPERSON 
 
Ørjan Tveiten 
orjan.tveiten@marineharvest.com 
tlf 905 53 008 
 

Søkers formelle adresse er: 
 
Marine Harvest Norway AS,  
Postboks 4102 Dreggen,  
5835 Bergen 
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NYTT SETTEFISKANLEGG I FJÆRA 
 
Marine Harvest Norway AS søker om et nytt settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune for en årlig 
produksjon av 7,5 mill. smolt. Areal er sikret ved private avtaler, samt gjennom godkjent 
reguleringsplan og vanntilgang er sikret gjennom konsesjon fra NVE og avtale med fallrettseier 
Sunnhordland Kraftlag. 
  
ANLEGGET 
 
Anlegget vil bli liggende på samme sted som tidligere Kveitekompaniet AS (reg. nr H/E 0010, 
lokalitet 12073, Fjæra). Denne konsesjonen er nå inndratt. Det nye anlegget vil imidlertid kreve mer 
areal. Anlegget vil bli liggende langs Fjæraelva og ha sitt utslipp og sjøvannsinntak innerst i 
Åkrafjorden (figur 1).  
 

Håfoss
kraftverk

Hovedalternativ inntak 
i Rullestadvatnet

Inntaksledning ferskvann

Utslipp

Inntak sjøvann
Anleggsområdet

 
 
Figur 1. Oversikt over det nye smoltanlegget med tilhørende inntak av ferskvann fra eget inntak i 
Rullestadvatnet eller alternativ fra Håfoss kraftverk, samt utslipp og sjøvannsinntak i Åkrafjorden. 
 
Anlegget vil bli bygget i en stil tilpasset de naturlige omgivelsene og vil i sin helhet bli bygget som et 
resirkuleringsanlegg (figur 2 og 3). Klekkeriet vil ha 9 klekkeskap for 650 l øyerogn. 
Starfôringsavdelingen, påvekst 1- og påvekst 2- avdelingen vil bli drevet med resirkuleringsteknologi. 
Påvekst 3-avdelingen skal drives med resirkuleringsteknologi som er tilpasset bruk av ferskvann og 
sjøvann.  
 
I resirkuleringsanlegget vil vannforsyningen bestå av 98 % resirkulert vann og 2 % nytt vann. 
Ferskvannet blir partikkelrenset gjennom et mekanisk filter, ammonium blir avgiftet i et biofilter, 
vannet blir luftet for å fjerne karbondioksyd og deretter tilsatt oksygen og til slutt UV-behandlet for å 
fjerne bakterier og virus før det returneres til tankene. Mengden nytt vann er beregnet til 5 m³/min 
fordelt på 105 l/min i klekkeriet, 110 l/min i startfôringshallen, 438 l/min i påvekst 1-avdelingen og 
henholdsvis 1900 og 2000 l/min i påvekst 2- og 3- avdelingen. Resirkuleringsanlegget vil bli bygget 
som en kombinasjon av kar-intern resirkulering og sentral resirkulering. Karkapasiteten for tilvekst i 
resirkuleringsanlegget er fordelt på følgende kar: 
• 8 stk 8 m kar (startfôring) med vannhøyde 1,8 m og volum på 90 m³ = 720 m³ 
• 8 stk 10 m kar (påvekst 1) med vannhøyde 3,8 m og volum på 300 m3 = 2400 m³ 
• 8 stk 16 m kar (påvekst 2) med vannhøyde 3,5 m og volum på 700 m3 = 5600 m³ 
• 8 stk 16 m kar (påvekst 3) med vannhøyde 3,5 m og volum på 700 m3 = 5600 m³ 
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Figur 2. Anlegget planlegges bygget i en stil tilpasset de naturlige omgivelsene. 
 
Med dette resirkuleringsanlegget vil karkapasiteten for påvekst på anlegget bli på totalt 14 000 m³.  
Disse vil bli utstyrt med CO2 lufting. Med en maksimalbelastning på 611 tonn i anlegget i mars, vil 
gjennomsnittstettheten i karene ikke overstige 43,6 kg/m³. Tettheten i påvekst 1 avdelingen og i 
påvekst 2 avdelingen vil for hver enkelt gruppe ikke overstige henholdsvis 12,5 og 35,9 kg/m³. 
Tettheten i påvekst 3 sjøvann/ferskvann uteavdelingen vil for hver enkelt gruppe ikke overstige 58,4 
kg/m³.   
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Figur 3. Oversikt over resirkuleringsanlegget sine ulike avdelinger og kar. 
 
 

Håfoss
kraftverk

Hovedalternativ inntak 
i Rullestadvatnet

 
 

 
Figur 4. Anlegget skal benytte Rullestadvatnet som vannkilde, med eget inntak og en 1500 m lang 
inntaksledning. Alternativ benyttes driftsvannet til Håfoss kraftverk der anlegget planlegger å legge en 
rundt 1 km lang inntaksledning (Ø= 300 mm PEH) fra kraftverket langs Fjæraelva og ned til anlegget.  
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VANNINNTAK OG VANNBEHANDLING  
 
Anlegget skal benytte ferskvann ved eget inntak i Rullestadvatnet (96,5 moh) (NVE nr 23299), som er 
0,825 km² stort og har et 105 km² stort nedbørfelt. Samlet gjennomsnittlig tilrenning er på 597 m³/min. 
NVE konsesjon ble gitt 16. oktober 2013, og omfatter et fast uttak av 167 l/s (10 m³/min) direkte fra 
Rullestadvatnet, som kan reguleres 1 m i vinterhalvåret (1. nov – 30. april) og 0,5 m regulering i 
sommerhalvåret (1. mai – 31. oktober). Det skal slippes en minstevannføring på 250 l/s i vinterhalvåret 
(1. nov – 30. april) og 600 l/s i sommerhalvåret (1. mai – 31. oktober). Dersom tilsiget er mindre enn 
kravet til minstevannføring, og vannstanden i Rullestadvatnet er på laveste tillatte nivå, skal hele 
tilsiget slippes forbi. Det er krav om vannstandmerker i Rullestadvatnet og vannføringsmåling i 
Fjæraelva på egnet sted samt vannmåler og logging av vannbruk på anlegg. 
 
HOVEDALTERNATIV INNTAK I RULLESTADVATNET 
 
Ved uttak av vann fra Rullestadvatnet, vil det bli bygget en omtrent 1,5 km lang ledning, som i 
hovedsak følger en kommunal vei opp til Europaveien. Herfra bores det en rundt 400 m lang tunnel 
gjennom fjellet slik at inntaket kan legges på rundt 5 – 10 m dyp i Rullestadvatnet. Inntaksledningen er 
planlagt med en dimensjon på 300 mm. 
 
ALTERNATIVT INNTAK HÅFOSS KRAFTVERK 
 
Marine Harvest Norway as har også inngått avtale med Håfoss kraftverk om uttak av vann etter 
kraftverket. Dersom Håfoss Kraftverk får konsesjon, og kraftverket blir bygget før settefiskanlegget, 
vil det bli etablert et inntak i tilknytning til avløpet fra omsøkt Håfoss kraftverk (33,5 moh). Håfoss 
kraftverk skal også ha inntak i Rullestadvatnet. Det planlegges i utgangspunktet en 1000 m lang 
inntaksledning for ferskvann med dimensjon 300 mm PEH fra Håfoss kraftverk ned langs Fjæraelva 
og til anlegget (jf. figur 1 og 4). Dersom settefiskanlegget først etablerer et eget inntak i 
Rullestadvatnet, og Håfoss kraftverk får NVE konsesjon og deretter blir bygget, vil dette inntaket 
fungere som ”by pass” ved driftsstans på kraftverket. 
 
VANNBEHANDLING 
 
Ferskvannet skal ledes inn i ett stort blandebasseng på 2000 kubikk på anleggsområdet hvor vannet 
luftes, og kalk og silikat tilsettes og blandes inn i råvannet. Det bufrete vannet fordeles deretter internt 
på anlegget.  
  
Anlegget planlegger oksygenering med tilførsler til 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, påvekst 2 og påvekst 3). Likeså viktig er 
det en sikkerhet for uforutsette hendelser som f. eks en midlertidig stopp i vanntilførselen (lekkasjer og 
brudd på inntaksledninger).  
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Hver avdeling har sin egen resirkuleringsenhet, hvor biofilteret renser vannet (biologisk 
vannbehandling) og sørger for nedbryting av ammonium til nitrogen. Et biofilter kan være av typen 
MBBR (moving bed bioreactor) og/eller MBR (submerged fixed bed reactor) og trenger en viss 
modningsprosess i oppstartsfasen. I denne fasen er det viktig å overvåke konsentrasjonen av nitritt 
inntil nitrifikasjonsprosessen er i likevekt. Omsetningshastigheten og kapasiteten i et biofilter er svært 
avhengig av riktig vannkjemi (pH og alkalitet) og temperatur. Nitrifikasjonsbakteriene er varmekjære 
og trives og omsetter best ved temperaturer over 30 ºC og ved en pH på 8,0 – 8,5, der det tilstrebes å 
holde en pH på 7,5 i et resirkuleringsanlegg. pH kontroll og pH justering vil derfor være en avgjørende 
faktor i et resirkuleringsanlegg. 
 
SJØVANNSINNTAK 
 
Anlegget planlegger å ta inn sjøvann via et inntak på 80 m dyp (Φ= 800 mm, lengde: vel 600 m, jf. 
figur 8). Vannet planlegges filtrert gjennom en 90 µm filterduk (UNIK hjulfilter) og UV-behandles 
før det benyttes på anlegget, dvs i påvekstfasen. Det planlegges en sjøvannspumpekapasitet med UV 
behandling på ett sted mellom 40 og 80 m³/min. Dette er for å ha mulighet for flushing av karene og å 
ha sikker back up i perioder der biofilteret er ute av drift (f. eks ved brakklegging av biofilter for å 
desinfisere eller rense biofilteret). Sjøvann benyttes aktivt fra fisken er vel 100 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 
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.  
 
PRIVATRETTSLIGE FORHOLD KNYTTET TIL VANNUTTAKET 
 
Marine Harvest Norway AS har inngått en 30-årig avtale med Sunnhordland kraftlag, som innebærer 
at smoltanlegget får tilgang på et minimum uttak av ferskvann på 18 m³/min, et gjennomsnittlig uttak 
på 39 m³/min og et maksimalt uttak på 84 m³/min. Disse størrelser gjelder for de opprinnelige planene 
der deler av anlegget skulle ha vanngjennomstrømming og ikke resirkulering. Aktuell bruk ved 
planlagt resirkuleringsanlegg er satt til 10 m³/min. 
 
Opprinnelig og ideelt sett ønsker Marine Harvest Norway AS å ta ut driftsvann fra Håfoss kraftverk 
etter turbinene. Ved stans av turbiner, strømstans, og lignende har anlegget fått anledning til å ta ut 
vann via ”by-pass” fra SKLs magasinet i Rullestadvatnet, ved uttak av turbinvannledningen på 
oppsiden av kraftverket (Nødvann). Dersom vanntilførselen fra kraftproduksjonen blir for liten til å 
dekke anleggets løpende behov, har en også sikret seg rett til å benytte SKLs magasiner og derved 
”by-pass” uttak fra turbinvannledningen på oppsiden av kraftverket (Tilskuddsvann). Avtalen trer i 
kraft dersom det gis konsesjon til begge tiltakene, men er ikke bindende dersom anlegget ikke blir 
etablert eller dersom kraftverket ikke bygges.  
 
Marine Harvest Norway AS har inngått en rammeavtale om leie av et areal på 30 da til anlegget på gnr 
101 bnr 51 og 3. Avtalen forutsetter at hele området blir omregulert til industriformål, og at arealet da 
gis festenummer under hovedbruket, og at det inngås en festekontrakt på 99 år. Avtalen gir også 
tiltakshaver rett til å legge rørgate, m.m. for framføring av ferskvann til smoltanlegget. Marine Harvest 
Norway AS har videre også inngått en rammeavtale om leie av et areal på gnr 101 bnr 1 for framføring 
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av ferskvannsledning mellom kraftverket og ned mot anlegget.  Marine Harvest Norway AS har 
inngått en 30 årig avtale om leie av vannrettigheter fra gnr 101 bnr 1 – 3 og 5 – 8. Disse eiendommene 
disponerer fallrettighetene i Fjæraelva langs elvestrekningen fra kraftverket og til sjøen.  
 
Det er imidlertid uvisst om kraftverket får NVE konsesjon, og ev. når kraftverket blir etablert, slik at 
Marine Harvest Norway AS da har søkt om og fått egen NVE konsesjon til å etablere et eget inntak av 
ferskvann direkte fra Rullestadvatnet. Denne ledningstraséen følger i all hovedsak den kommunale 
veien opp til Rullestadvatnet, der leggingen av selve ledningen skal avklares med Etne kommune. 
Marine Harvest Norway AS vil naturligvis også få avklart med Håfoss kraftverk/SKL de 
privatrettslige forholdene rundt etableringen av et eget vanninntak i Rullestadvatnet som de nå har fått 
NVE konsesjon til.    
 
PLANLAGT PRODUKSJON 
 
Anlegget legger opp til å produsere følgende fire grupper med smolt:  
• 2,0 mill stk høstsmolt gruppe 1, snittvekt 140 gram for levering i uke 34 (rundt 25. august) 
• 2,0 mill stk høstsmolt gruppe 2, snittvekt 140 gram for levering i uke 43 (rundt 20. oktober)    
• 1,5 mill stk ettåring gruppe 1, snittvekt 250 gram for levering i uke 12 (rundt 20. mars)  
• 2,0 mill stk ettåring gruppe 2, snittvekt 190 gram for levering i uke 21 (rundt 25. mai)  

 
Produksjonssyklusen i anlegget er planlagt som følger: 2,3 millioner yngel klekkes og startfôres i 
januar (uke 4) vel ni uker etter innlegging av 2,6 mill stk øyerogn medio november. Denne gruppen 
fôres fram til 2,0 millioner 140 grams tidlig høstsmolt for salg i uke 34 (rundt 25. august). 2,3 
millioner yngel klekkes og startfôres i slutten av mars (uke 13) vel ni uker etter innlegging av 2,6 mill 
stk øyerogn i slutten av januar. Denne gruppen fôres fram til 2,0 millioner 140 grams høstsmolt for 
salg i uke 43 (rundt 20. oktober). 1,8 millioner yngel klekkes og startfôres tidlig i juni (uke 22) vel ni 
uker etter innlegging av 1,9 mill stk øyerogn i slutten av mars. Denne gruppen fôres fram til 1,5 
millioner 250 grams tidlig ettårssmolt for salg i uke 12 (rundt 20. mars). 2,3 millioner yngel klekkes 
og startfôres i begynnelsen av august (uke 31) vel ni uker etter innlegging av 2,6 mill stk øyerogn i 
begynnelsen av juni. Denne gruppen fôres fram til 2,0 millioner 190 grams ettårssmolt for salg i uke 
21 (rundt 25. mai). 
 
For å få full utnyttelse av anlegget skal produksjonen skal være mest mulig strømlinjeformet i den 
forstand at det brukes totalt 31 uker å produsere begge gruppene med høstsmolt og 43 uker å 
produsere begge gruppene med ettåringer, fra startfôring til smolten er ute av anlegget. Hver gruppe 
oppholder seg i hver sin avdeling på anlegget uten at gruppene overlapper hverandre for på den måten 
å oppnå et effektivt skille mellom hvert innlegg i hver avdeling, samt at all fisken alltid er ute av en 
avdeling før neste gruppe kommer inn. På denne måten oppnås det et skille mellom de ulike gruppene 
av fisk, samt at hver gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet (jf. figur 5). 
 
Anlegget skal bygges slik at hver gruppe med fisk totalt sett skal gjennom fem ulike avdelinger i 
anlegget før levering. Øyerognen legges inn i klekkeriet, som etter 9 uker klekkes og flyttes over i 
startfôringshallen som 0,2 grams yngel. 
 
Når yngelen er ferdig startfôret blir den flyttet over i påvekst 1 avdelingen som 2,1 grams yngel. Når 
yngelen er rundt 18 gram flyttes den over i påvekst 2 avdelingen. Begge gruppene med høstfisk settes 
på 5 uker med 12/12 t lysstyring når den er vel 33 gram. Når fisken er 70 gram settes den på 24 t lys 
og overføres deretter til påvekst 3 uteavdelingen som 77 grams fisk. Uken etter blir den sortert og 
vaksinert. Etter fem uker i påvekst 3 uteavdelingen smoltifiserer fisken og leveres deretter fra anlegget 
som 140 grams settefisk.  
 
Begge gruppene med ettåringer følger det samme behandlingsmønsteret etter at den er satt på 5 uker 
med 12/12 t lysstyring, bortsett fra at den er noe ulik i størrelsen ved de ulike tidspunktene (jf tabell 
1). 
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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 tidlig i uke 4, 
samtidig som klekkeriet rengjøres og desinfiseres for 
et nytt rogninnlegg senere i uke 4. Etter startfôringen 
flyttes yngelen over i påvekst 1 avdelingen tidlig i 
uke 11. I uke 13 flyttes den nyklekte yngelen fra 
innlegg nr 2 til startfôringshallen, og det legges inn 
en gruppe nr 3 av øyerogn i klekkeriet senere i 
samme uke (jf. figur 5). 
 
I uke 20 flyttes den første gruppen med fisk ut av 
påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 avdelingen. I 
samme uke flyttes den startfôrete yngelen fra innlegg 
nr 2 til påvekst 1 avdelingen. Den nyklekte yngelen 
fra gruppe nr 3 flyttes fra klekkeriet til 
startfôringshallen tidlig i uke 22, mens det senere 
samme uken legges det inn øyerogn fra gruppe nr 4. 
 
Tidlig i uke 29 flyttes den første gruppen med fisk ut 
av påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen 
(de store 24 m karene). Senere i uken flyttes den 
startfôrete yngelen fra innlegg nr 2 fra påvekst 1 
avdelingen til påvekst 2 avdelingen, og den 
startfôrete yngelen fra innlegg nr 3 flyttes til påvekst 
1 avdelingen etter det. Den nyklekte yngelen fra 
gruppe nr 4 flyttes tidlig i uke 31 fra klekkeriet til 
startfôringshallen.  
 
Sjøklar settefisk fra det første innlegget leveres fra 
uteanlegget i uke 34. I uke 38 flyttes gruppe nr 2 ut 
av påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen. 
Litt senere i uken flyttes fisken fra innlegg nr 3 til 
påvekst 2 avdelingen, mens den startfôrete yngelen 
fra innlegg nr 4 tidlig i slutten av uken flyttes fra 
startfôringshallen til påvekst 1 avdelingen.  I uke 47 
legges det inn et nytt parti øyerogn i klekkeriet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Detaljert produksjonsplan for anlegget 
basert på fire innlegg av 1,9 – 2,6 mill stk øyerogn i 
klekkeriet. 
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Sjøklar settefisk fra det andre innlegget leveres fra anlegget i uke 43. I uke 47 flyttes gruppe nr 3 ut av 
påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen, mens gruppe nr 4 flyttes fra påvekst 1 avdelingen til 
påvekst 2 av delingen senere i uken. Senere flyttes den nyklekte yngelen fra den nye årsklassen til 
startfôringshallen tidlig i uke 4, samtidig med et nytt innlegg av øyerogn i klekkeriet senere i uke 4.  
 
Sjøklar settefisk fra det tredje innlegget leveres fra anlegget i uke 12, mens det fjerde innlegget går fra 
påvekst 2 avdelingen til påvekst 3 uteavdelingen i uke 13. I uke 11 flyttes den startfõrete yngelen fra 
den nye årsklassen til påvekst 1 avdelingen, den nyklekte yngelen fra neste innlegg flyttes i uke 13 til 
startfôringshallen, samtidig med et nytt innlegg av øyerogn i klekkeriet i uke 13.  
 
Sjøklar settefisk fra det fjerde innlegget leveres fra anlegget i uke 21, samtidig som de nye innleggene 
2 uker tidligere flyttes over til sine respektive avdelinger i kronologisk rekkefølge ihht figur 5, med et 
nytt innlegg av øyerogn i klekkeriet i uke 21. 
 
Det skal benyttes resirkulering av ferskvann som holder 8 ºC i klekkeriet og 14 ºC i startforingshallen. 
Det skal benyttes resirkulering av ferskvann i påvekst 1 avdelingen og påvekst 2 avdelingen som 
holder 16 ºC. Det skal benyttes en blanding av ferskvann og sjøvann i påvekst 3 uteavdelingen som 
holder en vekslende temperatur mellom 6 ºC og 16 ºC. 
 
Anlegget legger opp til følgende driftssyklus (jf. tabell 1 og figur 5 og 6): 
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 1315 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på 
omtrent 1350 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 20 % svinn/utsortering fra 
startfôring og gjennom produksjonssyklusen fram til fisken er levert fra anlegget. Dette tapet utgjør en 
samlet fiskemengde på rundt 35 tonn for hele anlegget (fra tabell 1). Med en fôrfaktor på 1.2, vil det 
medgå 1620 tonn fôr årlig.  
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på 570 - 611 tonn fisk i mars. 
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Figur 6. Planlagt produksjon på 7,5 millioner smolt 
fordelt på fire grupper fisk ved Marine Harvest 
Norway AS avd. Fjæra: Antall fisk (over), snittvekt på 
fisken i anlegget (søyler) og de enkelte gruppene 
(linjer) (over til høyre) og biomasse (til høyre) ved 
utgangen av hver uke. 
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Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus ved det nye anlegget i Fjæra med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer 
fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Marine Harvest Norway AS. Tabellen fortsetter på de neste to sidene. 
 

Måned Uke Høstfisk, gruppe 1 Høstfisk, gruppe 2

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum
1000 gram tonn m³/minutt m³ 1000 gram tonn m³/minutt m³

1 2600 8
2 2600 8

JAN 3 2300 0,20 Legges inn i kar 10
4 2299 0,23 0,5 Startfôring 16 0,3 18 2600 klekkeri 8
5 2299 0,32 0,7 16 0,4 25 2600 8
6 2298 0,46 1,1 16 0,6 35 2600 8

FEB 7 2297 0,64 1,5 16 0,9 49 2600 8
8 2297 0,90 2,1 16 1,2 69 2600 8
9 2296 1,3 3,0 16 1,8 99 2600 8

10 2295 1,6 3,7 16 2,2 122 2600 8
MAR 11 2150 2,1 4,5 Overføres til påvekst 1 16 2,7 151 2600 8

12 2149 2,6 5,6 16 2,8 186 2300 0,20 legges inn i kar 10
13 2149 3,3 7,1 16 3,5 177 2299 0,23 0,5 Startfôring 16 0,3 18
14 2148 4,2 9,0 16 4,5 226 2299 0,32 0,7 16 0,4 25

APR 15 2147 5,4 11,6 16 5,8 290 2298 0,46 1,1 16 0,6 35
16 2147 6,9 14,8 16 7,4 370 2297 0,64 1,5 16 0,9 49
17 2146 8,7 18,7 16 9,3 467 2297 0,90 2,1 16 1,2 69
18 2145 11,1 23,8 16 11,9 595 2296 1,3 3,0 16 1,8 99
19 2145 14,1 30,2 16 15,1 756 2295 1,6 3,7 16 2,2 122

MAI 20 2100 18,0 37,8 Overføres til påvekst 2 16 18,9 945 2150 2,1 4,5 Overføres til påvekst 1 16 2,7 151
21 2099 22,1 46,4 16 18,6 928 2149 2,6 5,6 16 2,8 186
22 2099 27,1 56,9 16 22,8 1 138 2149 3,3 7,1 16 3,5 177
23 2098 33,4 70,1 12:12t lysstyring 16 28,0 1 401 2148 4,2 9,0 16 4,5 226

JUN 24 2097 38,9 81,6 16 32,6 1 631 2147 5,4 11,6 16 5,8 290
25 2097 45,3 95,0 16 38,0 1 900 2147 6,9 14,8 16 7,4 370
26 2096 52,7 110,5 16 44,2 2 209 2146 8,7 18,7 16 9,3 467
27 2096 61,4 128,7 16 51,5 2 574 2145 11,1 23,8 16 11,9 595

JUL 28 2095 69,1 144,8 24t lys 16 57,9 2 895 2145 14,1 30,2 16 15,1 756
29 2010 77,7 156,2 Overføres til påvekst 3 16 62,5 3 124 2100 18,0 37,8 Overføres til påvekst 2 16 18,9 945
30 2009 87,4 175,6 Sortering og vaksinering 16 70,2 2 926 2099 22,1 46,4 16 18,6 928
31 2009 98,4 197,7 16 79,1 3 295 2099 27,1 56,9 16 22,8 1 138
32 2008 110,7 222,3 16 88,9 3 705 2098 33,4 70,1 12:12t lysstyring 16 28,0 1 401

AUG 33 2008 124,6 250,2 Tilvenning sjø 16 100,1 4 170 2097 38,9 81,6 16 32,6 1 631
34 2007 140,0 281,0 2.mill overføres matfisk 16 112,4 4 683 2097 45,3 95,0 16 38,0 1 900
35 2096 52,7 110,5 16 44,2 2 209
36 2096 61,4 128,7 16 51,5 2 574

SEP 37 2095 69,1 144,8 24t lys 16 57,9 2 895
38 2010 77,7 156,2 Overføres til påvekst 3 16 62,5 3 124
39 2009 87,4 175,6 Sortering og vaksinering 16 70,2 2 926
40 2009 98,4 197,7 16 79,1 3 295

OKT 41 2008 110,7 222,3 16 88,9 3 705
42 2008 124,6 250,2 Tilvenning sjø 16 100,1 4 170
43 2007 140,0 281,0 2.mill overføres matfisk 16 112,4 4 683
44

NOV 45
46
47 2 600 klekkeri 8
48 2 600 8
49 2 600 8

DES 50 2 600 8
51 2 600 8
52 2 600 8  
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Tabell 1. Forts. 
 

Måned Uke Vårfisk gruppe 1 Vårfisk gruppe 2

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum

1000 gram tonn m³/minutt m³ 1000 gram tonn m³/minutt m³
1 1 507 101,7 153,2 6 76,6 2554 2 046 39,8 81,4 6 40,7 1629
2 1 507 110,5 166,5 6 83,3 2776 2 046 44,2 90,3 6 45,2 1807

JAN 3 1 506 120,1 181,0 6 90,5 3016 2 045 49,0 100,2 6 50,1 2005
4 1 506 130,6 196,7 6 98,3 3278 2 044 54,4 111,2 6 55,6 2224
5 1 505 142,0 213,7 6 85,5 3562 2 044 60,4 123,4 6 49,4 2057
6 1 505 154,3 232,3 6 92,9 3872 2 043 67,0 136,9 6 54,8 2282

FEB 7 1 505 167,8 252,4 6 101,0 4207 2 043 74,4 151,9 6 60,8 2532
8 1 504 182,4 274,3 8 109,7 3919 2 042 82,5 168,5 24t lys 8 67,4 2809
9 1 504 198,3 298,1 Tilvenning sjø 8 119,3 4259 2 041 91,6 187,0 8 74,8 3117
10 1 503 215,5 324,0 8 129,6 4629 2 041 98,2 200,4 8 80,2 3340

MAR 11 1 503 234,3 352,1 8 140,9 5030 2 040 105,3 214,8 8 85,9 3580
12 1 502 250,0 375,6 1,5.mill overføres matfisk 8 150,2 5365 2 040 112,9 230,2 8 92,1 3837
13 1 900 klekkeri 10 2 039 121,0 246,8 Overføres til påvekst 3 10 98,7 4113
14 1 900 10 2 010 129,8 260,8 Sortering og vaksinering 10 104,3 4347

APR 15 1 900 10 2 009 137,2 275,7 10 110,3 4595
16 1 900 10 2 009 145,1 291,4 10 116,6 4163
17 1 900 10 2 008 153,4 308,1 Tilvenning sjø 10 123,2 4401
18 1 900 10 2 008 162,2 325,6 10 130,3 4652
19 1 900 10 2 007 171,5 344,2 10 137,7 4917

MAI 20 1 900 10 2 006 181,3 363,8 10 145,5 5198
21 1 800 0,2 0,4 legges inn i kar 10 0,0 2 006 191,7 384,6 2,0.mill overføres matfisk 10 153,8 5494
22 1 799 0,2 0,4 Startfôring 2 0,2 14 2 600 klekkeri 2
23 1 799 0,3 0,6 2 0,3 19 2 600 2

JUN 24 1 798 0,5 0,8 2 0,5 27 2 600 2
25 1 798 0,6 1,2 2 0,7 38 2 600 2
26 1 797 0,9 1,6 2 1,0 54 2 600 2
27 1 797 1,3 2,3 2 1,4 76 2 600 2

JUL 28 1 796 1,6 2,9 4 1,7 97 2 600 4
29 1 600 2,1 3,3 Overføres til påvekst 1 8 2,0 110 2 600 8
30 1 600 2,6 4,2 10 2,1 104 2 300 0,2 0,5 legges inn i kar 10 0,0
31 1 599 3,3 5,3 16 2,7 133 2 299 0,2 0,5 Startfôring 16 0,3 18
32 1 599 4,2 6,8 16 3,4 169 2 299 0,3 0,7 16 0,4 25

AUG 33 1 598 5,4 8,6 16 4,3 215 2 298 0,5 1,0 16 0,6 35
34 1 598 6,8 10,9 16 5,5 273 2 297 0,6 1,5 16 0,9 49
35 1 597 8,7 13,9 16 7,0 348 2 297 0,9 2,1 16 1,2 69
36 1 597 11,1 17,7 16 8,8 442 2 296 1,3 2,9 16 1,7 97

SEP 37 1 596 14,1 22,5 16 11,3 563 2 295 1,6 3,7 16 2,2 123
38 1 550 17,9 27,8 Overføres til påvekst 2 16 13,9 695 2 100 2,1 4,3 Overføres til påvekst 1 16 2,6 144
39 1 550 22,1 34,2 16 13,7 684 2 099 2,6 5,5 16 2,7 137
40 1 549 25,3 39,3 16 15,7 785 2 099 3,3 7,0 16 3,5 174

OKT 41 1 549 29,1 45,1 12:12t lysstyring 16 18,0 902 2 098 4,2 8,9 16 4,4 222
42 1 548 32,3 50,0 16 20,0 1 000 2 097 5,4 11,3 16 5,6 282
43 1 548 35,9 55,5 16 22,2 1 110 2 097 6,8 14,4 16 7,2 359
44 1 547 39,8 61,6 16 24,6 1 231 2 096 8,7 18,3 16 9,1 456

NOV 45 1 547 44,2 68,3 16 27,3 1 366 2 096 11,1 23,2 16 11,6 581
46 1 546 49,0 75,8 16 30,3 1 516 2 095 14,1 29,5 16 14,8 738
47 1 510 54,4 82,1 Overføres til påvekst 3 14 32,9 1 643 2 050 17,9 36,8 Overføres til påvekst 2 14 18,4 919
48 1 510 60,4 91,1 Sortering og vaksinering 12 36,5 1 519 2 049 22,1 45,2 12 18,1 904
49 1 509 67,0 101,1 24t lys 10 40,4 1 685 2 049 25,3 51,9 10 20,8 1 038

DES 50 1 509 74,4 112,2 6 44,9 1 870 2 048 29,1 59,6 12:12t lysstyring 6 23,8 1 192
51 1 508 82,5 124,5 6 49,8 2 075 2 048 32,3 66,1 6 26,5 1 323
52 1 508 91,6 138,1 6 55,2 2 302 2 047 35,9 73,4 6 29,4 1 468  
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Tabell 1. Forts. 
 
Måned Uke

nr antall snittvekt biomasse vannbehov karvolum
1000 gram tonn m³/minutt m³

1 6154 38 234,7 117,3 4182,6
2 6153 42 256,9 128,4 4582,5

JAN 3 5851 48 281,2 140,6 5021,2
4 8449 37 308,4 154,3 5520,0
5 8448 40 337,9 135,3 5643,6
6 8446 44 370,3 148,3 6188,6

FEB 7 8444 48 405,8 162,6 6788,2
8 8443 53 445,0 178,4 6797,2
9 8441 58 488,1 195,8 7475,4

10 8439 63 528,1 212,0 8091,6
MAR 11 8293 69 571,5 229,5 8761,2

12 7991 77 611,4 245,1 9389,1
13 8387 30 254,4 102,6 4308,0
14 8357 32 270,6 109,3 4597,2

APR 15 8354 35 288,4 116,7 4920,2
16 8353 37 307,7 124,9 4582,7
17 8351 39 328,8 133,8 4936,5
18 8349 42 352,4 143,9 5346,6
19 8347 45 378,1 155,0 5795,8

MAI 20 8156 50 406,2 167,1 6293,2
21 8054 54 436,9 175,2 6608,3
22 8647 7 64,4 26,5 1328,7
23 8645 9 79,7 32,9 1646,4

JUN 24 8642 11 94,0 38,9 1948,6
25 8642 13 111,0 46,1 2308,6
26 8639 15 130,7 54,5 2730,0
27 8638 18 154,8 64,8 3245,1

JUL 28 8636 21 177,9 74,8 3748,0
29 8310 24 197,3 83,3 4178,1
30 8008 28 226,6 90,9 3958,7
31 8006 33 260,4 104,8 4582,9
32 8003 37 299,9 120,8 5300,0

AUG 33 8001 43 341,4 137,6 6051,3
34 7999 49 388,4 156,7 6905,4
35 5990 21 126,4 52,4 2626,0
36 5989 25 149,3 62,1 3113,3

SEP 37 5986 29 171,0 71,4 3581,4
38 5660 33 188,3 79,0 3962,4
39 5658 38 215,3 86,7 3747,3
40 5657 43 243,9 98,3 4254,3

OKT 41 5655 49 276,2 111,4 4828,2
42 5654 55 311,5 125,7 5452,4
43 5652 62 350,8 141,8 6151,7
44 3643 22 79,8 33,8 1687,8

NOV 45 3642 25 91,5 38,9 1946,8
46 3641 29 105,3 45,1 2254,2
47 6160 19 118,9 51,2 2562,2
48 6159 22 136,4 54,5 2423,2
49 6158 25 153,0 61,2 2723,7

DES 50 6157 28 171,8 68,7 3062,3
51 6156 31 190,6 76,3 3397,6
52 6155 34 211,5 84,6 3769,7

samlet i hele anlegget
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PLANLAGT VANNBRUK  
 
Settefiskanlegget vil i sin helhet bli drevet som et resirkuleringsanlegg. Dette innebærer imidlertid 
akkurat de samme velferdsmessige kravene til vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable 
nivåer av nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium (NH4

+) som i et gjennomstrømmingsanlegg.  
 
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 § 22 og 24 i akvakulturdriftsforskriften, og Mattilsynet legger disse størrelsene til 
grunn som veiledende måleparametere for landbaserte settefiskanlegg med laksefisk. I et 
resirkuleringsanlegg vil en ved bruk av biofliter kunne fjerne alt ammonium, men resirkuleringsanlegg 
er særlig sårbare i forbindelse med oppstart av biofilteret, og nitrittnivået bør overvåkes og ikke 
overstige 0,1 mg/l i ferskvann. Vannet luftes for å fjerne CO2. På denne måten ivaretas fiskens 
velferdsmessige krav til et godt karmiljø så sant de ulike miljøforbedringssystemene virker slik som 
forutsatt. 
 
Mengden nytt vann i det nye resirkuleringsanlegget er minimum beregnet til 5 m³/min fordelt på 105 
l/min i klekkeriet, 110 l/min i startfôringshallen, 438 l/min i påvekst 1-avdelingen og henholdsvis 1900 
og 2000 l/min i påvekst 2- og 3- avdelingen. Dette er vannforbruk i hver avdeling. Anlegget søker 
imidlertid om et fast uttak på 10 m³/min ferskvann hele året for å ha litt reservekapasitet i forhold til 
det aktuelle vannbehovet. I tabell 1 har en satt opp det karinterne vannbehovet (m³/min) for hver 
enkelt gruppe fisk og for alle grupper samlet. Dette viser mengden ”nytt” vann fisken trenger for å få 
et tilfredsstillende karmiljø, og er dimensjonerende for anleggets ulike tekniske innretninger som skal 
sikre fisken et godt karmiljø. På det jevne skiftes vannet ut i karene hvert 35 – 70 min fra innsett av 
yngel og fram til levering, med raskest turnover av vann i karene for den største fisken.  I tabellen er 
det også satt opp en oversikt over karvolum for hver gruppe og for hele anlegget samlet. Dette er 
imidlertid det karvolumet som er nødvendig og akseptabel ut fra en teoretisk tetthet på 30 – 60 kg/m³ 
for de ulike størrelsene fram til smolt.  Ved bruk av resirkuleringsteknologi kan også høyere 
fisketettheter aksepteres så lenge man har god kontroll på fiskens velferdsmessige krav til 
vannkvalitet.  
 
NVE KONSESJONEN 
 
Med hensyn på uttak av ferskvann til settefiskanlegget, foreligger det NVE konsesjon etter 
vannressursloven av 16. oktober 2013. Marine Harvest Norway AS får tillatelse til å regulere 
Rullestadvatnet i en begrenset periode fram til det ev. blir gitt en konsesjon til bygging av Håfoss 
kraftverk og kraftverket blir bygget og satt i drift. Dersom det blir gitt avslag til bygging av Håfoss 
kraftverk, vil Marine Harvest Norway AS være regulanten av Rullestadvatnet med de plikter og 
rettigheter dette medfører. Konsesjonen er gitt på følgende vilkår:  
 

 
• Fast uttak av 167 l/s (10 m³/min) direkte fra Rullestadvatnet,  
• 1 m regulering av Rullestadvatnet i vinterhalvåret (1. nov – 30. april) og 0,5 m regulering i 

sommerhalvåret (1. mai – 31. oktober) 
• Slipp av minstevannføring på 250 l/s i vinterhalvåret (1. nov – 30. april) og 600 l/s i 

sommerhalvåret (1. mai – 31. oktober). Dersom tilsiget er mindre enn kravet til 
minstevannføring, og vannstanden i Rullestadvatnet er på laveste tillatte nivå, skal hele 
tilsiget slippes forbi 

• Krav om vannstandmerker i Rullestadvatnet og vannføringsmåling i Fjæraelva på egnet sted 
• Vannmåler og logging av vannbruk på anlegg 
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RESIRKULERING AV VANN I FORHOLD TIL ET GODT KARMILJØ 
 

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

Dette innebærer at i settefiskanlegg skal fisken til enhver tid sikres den vannmengde og vannkvalitet 
som sørger for et godt internmiljø i karene slik at bl. a. pH, oksygennivå og nivået av 
nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium ligger innenfor akseptable tålegrenser. Dersom råvannet 
har for lav pH og er ionefattig, bør råvannet behandles. Ved intensiv produksjon og redusert vannbruk 
må det tilsettes oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. Vannet må også luftes for å få ut 
CO2. Alle disse forholdene er redegjort for i tidligere kapitler.  
 
I et resirkuleringsanlegg har man en situasjon der i praksis alt vannet resirkuleres, slik at her handler 
det om hvilke tekniske 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. Sentrale elementer ved drift i et resirkuleringsanlegg er forholdet mellom 
fisketetthet i karene ved ulike temperaturer og varierende pH, og vannets omløpstid i karene før det er 
skiftet ut i forhold til fiskens toleranse for CO2, NH4+ og NO2- samt karenes selvrensingsevne i 
forhold til å transportere fôrrester og fekalier ut av karene. I denne søknadsmessige sammenhengen 
bør det være tilstrekkelig å vise til at det i dag er mange ulike leverandører av resirkuleringsteknologi, 
og 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Det er liten 
sammenheng mellom 
oksygenmetningen i 
innløpsrøret og maksimalt 
registrert oksygenmetning 
i oppdrettskar. 
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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 7). 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. 
 
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. 
 
AVLØP TIL SJØ 
 
Avløpsvannet fra anlegget planlegges sluppet ut i sjø innerst i Åkrafjorden rundt 75 m fra land via en 
vel 350 m lang avløpsledning med en dimensjon på 1000 mm PEH på 30 m dyp (figur 8). I 
forbindelse med byggingen av resirkuleringsanlegget vil slammet bli filtrert vekk via et mekanisk 
filter med en lysåpning på 30 – 80 µm. Alternativ anvendelse av slammet kan være til produksjon av 
biogass, eller levert til godkjent deponi for lagring og deretter anvendt som jordforbedringsmiddel. Det 
er ikke planlagt noe videre rensing av avløpsvannet etter mekanisk filtrering siden utslippet skal gå ut i 
en stor og dyp fjord med høy resipientkapasitet. 

 

Utslipp på -30 m dyp,
Ø= 1000 mm

Sjøvannsinntak på -80 m dyp,
Ø= 800 mm

 
 

Figur 8. Anlegget planlegger et utslipp på 30 m dyp innerst i Åkrafjorden samt et sjøvannsinntak på 80 
m dyp litt lenger ut i fjorden.  
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I gjeldende forskrifter er det krav om en dobbel sikring med hensyn på rømming av fisk fra anlegget. I 
tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg blir det etablert fysiske sperrer i avløp med 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 (figur 9). I tillegg skal 
det etableres rømmingsbarrierer på avløpsfilter og avløpsrenne med stålgitter. I tillegg til fire fysiske 
sperrer i avløp, skal det etableres to fysiske rømmingsbarrierer for å kunne håndtere svært sjeldne 
hendelser, slik som ev. havari av kar. Anlegget skal bygges under tak, og ved brudd på kar (barriere 1) 
fanges dette opp av barriere 2, betongvegg i bygg (jf. figur 9). Nye anlegg bygges med best 
tilgjengelig teknologi og planløsninger, og er således meget rømmingssikre. 
 

 
 
Figur 9. Anlegget vil bli bygget meget rømmimgssikert, med fysiske sperrer i avløp og barrierer ved 
eventuelle brudd på kar. 
 
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). 
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Det planlagte anlegget i Fjæra vil, med en årlig produksjon på 1350 tonn fisk, da få følgende ”utslipp”:  
• Samlet utslipp blir da på omtrent 203 tonn TOC / 355 tonn BOF7 / 305 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 1315 tonn. Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet som tilføres via 
spillfôr og fiskeavføring er partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst.  Fylkesmennenes 
behandling av oppdrettssaker (Miljødirektoratets veileder kapittel 5) har egne formler for beregning av 
utslipp basert på biologisk produksjon (her 1350 tonn) og fôrbruk (her 1620 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 75 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 15 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 194 tonn – uvisst hvilken enhet 

 
Disse beregningene tilsvarer at utslippene går urenset ut i sjø, mens anlegget planlegger rensing i 
resirkuleringsanlegget der det planlegges benyttet en filterduk på 40 - 80 µm. Vi har fått opplyst 
renseeffekten av et filter med en lysåpning på 90 µm (Jarle Rønhovde, Sterner AuaTech AS, pers. 
medd), jf. tabell 2. 
 
Nedenfor har vi beregnet utslipp til Åkrafjorden basert på en gjennomsnittlig renseeffekt av en 
filterduk på 90 µm på hele produksjonen på 70 % av suspendert tørrstoff, 60 % av BOF5, 20 % av 
totalnitrogen og 60 % av totalfosfor. En ser da at utslippsmengden av suspendert tørrstoff/TOC, BOF5, 
og totalfosfor mer enn halveres, mens utslippene av nitrogen blir nesten det samme. Renseeffekten av 
en filterduk med en lysåpning på 40 – 80 µm vil naturlig nok bli noe større for suspendert tørrstoff, 
BOF5 og fosfor. 
 
Tabell 2. Beregnet utslipp til Åkrafjorden i kg av suspendert tørrstoff, biologisk oksygenforbruk, total 
nitrogen og total fosfor basert på bruk av filterduk på 90 µm ved det planlagte anlegget i Fjæra. 
 

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

S-TS 406 = 203 tonn TOC 70 122 = 61 tonn TOC 

BOF5 305 60 122 

TN 75 20 60 

TP 15 60 6 
 
Dersom en også tar hensyn til effekten av biofilteret (nitrifikasjon) i resirkuleringsanlegget, vil 
utslippet av nitrogen bli redusert fra 45 til 18 kg pr tonn produsert, slik at samlete utslipp av nitrogen 
fra det omsøkte anlegget vil ligge på rundt 24,3 tonn. 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Etne kommune har vedtatt egen reguleringsplan for det omsøkte settefiskanlegget. Plankart datert 7. 
februar 2011 sammen med retningslinjene til planen datert 3. februar 2011 ble vedtatt i 
kommunestyret 10. mai 2011. Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelse mot reguleringsplanen, 
som ble oversendt til Miljøverndepartementet sommeren 2011 for sluttbehandling. Innsigelsene ble 
ikke tatt til følge, og i brev datert 8. oktober 2012 ble reguleringsplanen bekreftet av 
Miljøverndepartementet.  
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det selve 
anleggsområdet med trasèer for tilførselsledninger for vann fra Rullestadvatnet, ev. Håfoss kraftverk 
og fra sjø. Planområdet utgjør til sammen omtrent 94 dekar, hvorav anlegget utgjør ca 35 dekar, og 
strekker seg fra fjellsiden oppom for E134 i sør til Fjæraelva i nord. I vest grenser området til 
eksisterende reguleringsplan ”R-105 Fjæra kai”, og i øst til kommunal vei (figur 10).  
 
Influensområdet omfatter arealene og områdene rundt tiltaksområdet, der tiltaket kan tenkes å påvirke 
de ulike forholdene. I denne sammenheng gjelder det hele den indre delen av Åkrafjorden, der avløpet 
ledes ut.  
 

 
 
Figur 10.  Detaljreguleringsplan for Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune datert 7. februar 
2011, godkjent i kommunestyret 10. mai 2011 og bekreftet av Miljøverndepartementet den 8. oktober 
2012. 
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VIRKNING FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN  
 
Det er utarbeidet et omfattende dokumentasjonsgrunnlag for både reguleringsplansaken etter plan- og 
bygningsloven og konsesjon etter vannressursloven med hensyn på uttak av vann. Disse forhold er 
belyst, har vært gjennom offentlige høringsrunder og forvaltningsvedtak er fattet. Alle disse 
utredningene har 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). 
 
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 
planlagt anlegg, samt omsøkt utslipp av avløpsvann til Åkrafjorden.   
 
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 16. oktober 2013 for regulering av 
Rullestadvatnet og uttak av vann fra vassdraget. Naturmangfoldet i den marine resipienten ansees 
tilstrekkelig dokumentert gjennom en større resipientundersøkelse i 2010 i sjøområdene utenfor det 
planlagte utslippet (Tveranger mfl. 2010 revidert 2013). Føre var prinsippet behøver derfor ikke å 
komme til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). 
 
Det er foreslått en rekke konkrete og generelle avbøtende tiltak i anleggsfasen og driftsfasen, 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 av både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). Særlig gjelder 
dette at tiltakshaver skal bygge et resirkuleringsanlegg for på den måten å sikre at vannuttaket ligger 
innenfor gjeldende krav i NVE konsesjonen. I tillegg skal utslippet fra resirkuleringsanlegget renses 
slik at utslippene blir vesentlig redusert i forhold til et urenset utslipp, slik som opprinnelig omsøkt.  
 
Det er utarbeidet en konsekvensutredning for Marine forhold ved avløpet for dette tiltaket, og teksten 
er i hovedsak basert på sammendrag fra denne. 
 

VERNEINTERESSER 
Naturvernområder 
Det er ingen områder eller objekter i nærheten av Fjæra som er vernet i medhold av naturvernloven 
(nasjonalparker, naturreservat og landskapsvernområder). 
 
Marin verneplan 
Miljødirektoratet (tidligere Direktorat for naturforvaltning DN) startet i 2009 opp planarbeidet med 
utredning av 17 foreslåtte marine verneområder. Åkrafjorden er ikke på denne listen. 
 

OMRÅDEBESKRIVING MARINE NATURVERDIER 
Innerst i Åkrafjorden ble det registrert prioritert naturtype tareskog (I01) i sublitoralen av utformingen 
sukkertare (I0103). Sukkertareskog har i de senere årene vært i tilbakegang, og arten er rødlistet i 
kategori nær truet (NT). Lokaliteter med små tareskogsområder vurderes som lokalt viktig (verdi C), 
med liten til middels verdi. Rødlistearten høvringtang (NT) ble registrert i litoralen ved elveutløpet. 
Rødlistearter i kategorien NT, som er rødlistet pga. negativ bestandsutvikling men fremdeles er 
vanlige, har liten verdi. Det gjelder både sukkertare og høvringtang. 
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Det ble forøvrig registrert et noe fattig arts- og individmangfold av hardbunns-flora og fauna i litoral 
og sublitoralsonene, og artene er vanlige og representative for distriktet.  Indre deler av Åkrafjorden er 
avmerket som gyteområde for torsk og er vurdert å ha middels verdi (verdi B). Bestanden av kysttorsk 
har avtatt kontinuerlig siden 1994 og det er viktig å ivareta slike områder. Bløtbunnsfauna i 
Åkrafjorden hadde et rikt arts og individmangfold som er vanlige og representative for distriktet og gis 
liten verdi.  

• Rødlisteartene høvringtang (NT) og sukkertare (NT) er vanlige og har liten verdi 
• Marine naturtypen sukkertareskog I0103 er av liten utbredelse og har middels verdi 
• Marint artsmangfold var fattig og besto av vanlige og representative arter med liten verdi 
• Gyteområdet for fisk / torsk i fjordbunnen har middels verdi 
• En samlet vurdering av biologisk mangfold gir mellom ”liten” og ”middels” verdi. 
 

Det er ingen oppdrettsanlegg nærmere enn 14 km fra det omsøkte settefiskanlegget. Potensialet for 
nye oppdrettslokaliteter i Åkrafjorden ansees for lite i hovedsak på grunn av periodevis omfattende 
islegging av fjorden vinterstid ut til forbi Rafdal. Det er registrert en låssettingsplass langs sørsiden av 
Åkrabotn innerst i Åkrafjorden. 

• Fiskeri- og havbruksinteressene i indre del av Åkrafjorden er små og har liten verdi 
 

VIRKNING OG KONSEKVENS FOR MARINE NATURVERDIER 
Uttak av ferskvann fra Fjæraelven til settefiskanlegget vil utgjøre under 2 % av gjennomsnittlig 
vannføring og rundt 5 % vinterstid. Dette vil i ubetydelig grad får betydning for strømningsbildet og 
sedimentasjonsforholdene innerst i fjorden, verken ved flom-, vårflom - og ved middelvannføringer.  
 
Modellering av utslippsdypet viste at med den mengde avløpsvann som opprinnelig var planlagt 
(mellom 21 og 45 m³/min), og som vannavtalen mellom Håfoss kraftverk/SKL gir grunnlag for, ville 
avløpsvannet hatt gjennomslag til overflaten og blitt innlagret der. Det antas nå at et utslipp på 30 
meters dyp i en vintersituasjon med et vannforbruk på 10 m³/min ikke vil ha gjennomslag til 
overflaten, men innlagres i vannsøylen like under med betydelig fortynning. Sommerstid vil 
avløpsvann innlagres dypere, og da er overflatelaget i større grad preget av utstrømmende ferskvann 
fra elven.  
 
Tilførte næringssalter vil bli spredd og fortynnet. Selv om næringsnivået innerst i fjorden ikke skulle 
øke i særlig grad, vil det likevel trolig bli en noe økt algeblomstring i hele indre Åkrafjorden som 
helhet. En slik endring vil også kunne resultere i en indirekte effekt på makroalgevegetasjonen dersom 
lysforholdene for de større habitatbyggende algene reduseres, og dersom isskuring vinterstid blir 
redusert.   
 
Ved utslipp av organisk stoff vil de finpartikulære tilførslene spres effektivt vekk fra utslippstedet med 
tidevannet og ferskvannsstrømmen utover, mens de større partiklene vil bli filtrert vekk før utslipp i 
sjø. Dette kan medføre helt moderate virkninger på gyteområdet for torsk, men kun lokalt og i liten 
grad siden torskeeggene ikke ligger på bunnen men er pelagiske og driver med vannet.  
 
Samlet sett ventes det en liten til middels negativ virkning for økosystemene innerst i Åkrafjorden og 
med liten til middels verdi av naturtyper og biologisk mangfold medfører dette sannsynligvis en liten 
negativ konsekvens for forholdene innerst i Åkrafjorden.  
 

• Liten negativ virkning på gyteområde for fisk gir liten negativ konsekvens ( - )  
• Liten til middels negativ virkning på sukkertareforekomster gir liten negativ konsekvens ( - ) 
• Liten negativ virkning på bløtbunnsfauna gir ubetydelig konsekvens ( 0 ). 
• Det er ingen virkning på fiskeri- eller havbruksinteresser. 
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VANNKVALITET, VANNFORSYNINGS- OG RESIPIENTINTERESSER 
Vannkvaliteten har vært undersøkt gjentatte ganger i Dalelvvassdraget og viser at vannkvaliteten er 
næringsfattig og stort sett er god for fisk med hensyn på forsurende stoffer. Dette samsvarer også med 
bunndyrprøvene fra vassdraget. Vannprøver tatt november 2009 hadde forhøyete verdier av kobber, og 
anlegget planlegger vannforbedringstiltak etter anbefalinger fra NIVA for å avbøte dette. Nye 
vannprøver viste ikke forhøyete verdier av kobber. 
 
Det er ikke noen offentlig vannforsyning 
i området. Fjæra vasssverk har et lite 
borehulls om forsyner skolen. Øvrig 
bebyggelse har private brønner og 
borehull. Videre oppover dalføret er det 
registrert en rekke brønner, mens det 
nede mot fjorden ikke er noen større 
brønner. Det er ingen direkte utslipp til 
Fjæraelven. 
 
 
Figur 11. Brønner i regionen, fra 
www.arealis.no 

 
STATUS ETTER EUS VANNDIREKTIV  
 
Sjøområdet utenfor Fjæra tilhører Klosterfjordsystemet, herunder vannforekomsten Åkrafjorden, og er 
av typen CNs4 = “ferskvannspåvirket beskyttet fjord” basert på følgende forhold: 

• økoregion Nordsjøen   
• Polyhalin 18 – 30 ‰  
• Beskyttet  
• Delvis lagdelt uten stagnerende dypvann   
• Tidevann < 1 meter 

Det er relativt svake strøm- og vannutskiftingsforhold i området hvor utslippet planlegges, men 
resultatene samlet sett tilsier at vannforekomsten etter all sannsynlighet vil ha “høy økologisk status”, 
der den synlige påvirkningen trolig vil avgrense seg til en lokal påvirkning rundt selve avløpet og et 
lite stykke utover i resipienten.  
 
Biologiske forhold: 

• Bløtbunnfauna tilsvarte tilstandsklasse I= ”meget god” på to av de undersøkte stasjonene i 
sjøområder med god vannutskifting og tilstandsklasse I-II = ”meget god/god” ned mot et 
dypereliggende prøvested i Åkrafjorden.   

• Siktedypet tilsvarte tilstandsklasse I = "meget god"  
• Strandsoneanalyse viste lite påvirkete forhold 

Kjemiske forhold: 
• Næringsfattig, tilstand I = "meget god" i vann  
• TOC i sediment tilsvarer miljøtilstand III= ”mindre god” der det er god vannutskifting, men 

der formelen som benyttes til denne beregningen ikke er tilpasset lokaliteter som ligger inne i 
fjorder pga tilførsler av terrestrisk materiale med opprinnelse fra land via avrenning   

• Omsetning i sedimentene er god og alle målte forhold tilsvarte beste klasse 1 (NS 9410) på 
alle tre prøvestedene.  

• Sedimentet er ikke undersøkt for miljøgifter 
Fysiske forhold:  

• God oksygenmetning til bunns, tilstand I =”meget god”,  
• Lite omfattende fysiske inngrep i dette sjøområdet 
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KONSEKVENSER FOR RESIPIENTFORHOLD I ÅKRAFJORDEN 
 
En utslippsledning skal lede avløpsvannet ut på 30 m dyp rundt 75 m fra land innerst i Åkrafjorden. 
Modellering av utslippsdypet viser at med den mengde avløpsvann som opprinnelig var planlagt på 
mellom 21 og 45 m³/min, ville avløpsvannet hatt gjennomslag til overflaten og blitt innlagret der (jf. 
Tveranger m.fl. 2010).  Når anlegget nå planlegger et utslipp mellom 5 og 10 m³/min, er dette så lite at 
det antas at det ikke vil ha gjennomslag til overflaten. I den grad dette periodevis også innblandes med 
sjøvann, vil dette øke saltinnholdet i avløpsvannet, og således medføre redusert oppstigingseffekt fra 
utslippsdypet. De moderate strømforholdene som ble målt rundt det planlagte utslippsstedet indikerer 
at avløpsvannet i mindre grad aktivt vil bli spredt utover med strømmen i fjordens retning bort fra 
utslippsstedet, men ferskvannet vil naturlig nok spres og fortynnes utover basert på det generelle 
strømningsmønsteret innerst i fjorden via f. eks tidevannet.  
 
Det er naturlig at det er moderate strømforhold innerst i en fjord, men det må også bemerkes at disse 
strømmålingene ble utført etter en av de kaldeste og mest nedbørfattige vintrene på Vestlandet på 
omtrent 100 år. I tillegg var våren og forsommeren også relativt tørr, og liten snøsmelting i fjellet gav 
nok også en vårflom langt under det normale i Fjæraelva. Middelvannføringen i Fjæraelva ligger 
normalt på rundt 200 m³/min vinterstid og øker til 1200 m³/min i forbindelse med vårflommen i mai 
og ligger ellers mellom 500 og 1000 m³/min ut året. Det er således grunn til å tro at effekten av den 
utoverrettede estuarine strømmen i elveosen fra Fjæraelva normalt er mer betydelig og påvirker 
strømforholdene innerst i Åkrabotn mer enn det som våre strømmålinger viste.  
 
Trolig vil også f. eks episoder med kraftig vind, for eksempel østlige vinder utover Åkrafjorden mot 
sørvest bidra til en betydelig større overflatevannutskifting (vinddrevet strøm) enn den 
tidevannsdrevete strømmen innerst i fjorden.  
 
Utslippsledningen fra settefiskanlegget i Fjæra skal plasseres på 30 m dyp i Åkrafjorden, og det antas 
at utslippet ikke vil ha gjennomslag til overflaten verken om vinteren eller sommeren. Men 
utslippsvannet er lettere enn det omkringliggende sjøvannet, og stiger derfor opp før det innlagres på 
aktuelt innlagringsdyp. Innblandingsdypet for avløpsvannet vil normalt være i de øvre delene av 
vannsøylen, der tidevannet sørger for hyppig og god vannutskifting. På denne måten vil de aller 
fineste tilførslene spres effektivt vekk fra utslippstedet med tidevannet (figur 12).  
 

D
Y

B
D

E

TETTHET

Sjøvannets 
tetthetsprofil

Tetthet av
fortynnet
avløpsvann

UTSLIPP

Omrøring

Tidevann

Innblandingsdyp

Akkumulering av 
organisk materiale  

 
Figur 12. 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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Utslippet vil ha en upwellingseffekt på omkringliggende vannmasser ved utslippsstedet og rive disse 
med seg på veg mot overflaten. Isolert sett vil det således alltid være gode lokale utskiftings- og 
omrøringsforhold rundt selve utslippet. 
 
Siden alt avløpsvannet renses med et 40 – 80 µm filterduk, vil så godt som alle partiklene bli fanget 
opp og renset fra avløpsvannet før de slippes ut. Selv ved utslipp uten rensing, er det likevel vanlig å 
observere en svært avgrenset punktbelastning i forbindelse med slike utslipp dersom utslippet skjer på 
dybder med relativt god vannutskifting og gode nedbrytingsforhold. Der vil naturlig nedbryting kunne 
holde tritt med tilførslene dersom det er god tilgang på oksygen ved tilførsel av friskt vann over 
sedimentet. Undersøkelser fra en rekke tilsvarende utslipp av denne type viser derfor at det kun er 
mulig å spore miljøeffekter i den umiddelbare nærhet av selve utslippet. 
 
Rådgivende Biologer AS har gjennomført rundt 30 undersøkelser ved avløp fra settefiskanlegg langs 
kysten. Der er benyttet NS 9410-metodikk med en 0,025 m² stor grabb, og prøver er tatt i økende 
avstand fra eksisterende utslipp. Da får en et bilde på utbredelsen av miljøvirkningen på bunnen (se 
oppsummerende figur 13), der selv store utslipp sjelden har noen betydelige miljøvirkning mer enn 50 
meter unna selve utslippspunktet. Den organiske belastningen fra de største avløpene i denne 
sammenstillingen, tilsvarer tilnærmet urenset avløp fra tilsvarende 5000 pe og opp mot 10.000 pe.  
 
Utslipp av organisk materiale kan føre til økt sedimentering som reduserer oksygennivået i 
vannmassene hvor gytingen foregår og kan bidra til en reduksjon i overlevingen av fiskeegg og larver.  
Siden mesteparten av de større partiklene fjernes før utslipp, antas det at denne effekten her vil bli 
moderat. Områder med begrenset vannutskifting er spesielt følsomme, men dette vil ikke være tilfelle 
for indre deler av Åkrafjorden siden vannutskiftingen her er god. Erfaring tilsier også at et urenset 
punktutslipp fra et settefiskanlegg kun har en lokal effekt inntil 50 – 100 m fra utslippet, og dette 
utgjør kun en liten del av gyteområdet. Da avløpsvannet skal renses antas det en ytterligere redusert 
negativ effekt. Med en liten negativ virkning og middels verdi medfører det sannsynligvis en liten 
negativ konsekvens for gyteområdet innerst i Åkrafjorden. 
 
Figur 13. Sammenstilling av 
resultater fra Rådgivende 
Biologer AS sine vel 30 
undersøkelser ved urensete 
utslipp til sjø utenfor 
settefiskanlegg, der det er 
benyttet MOM-B / NS 9410-
metodikk med grabbhogg i 
økende avstand fra selve 
utslippspunktet. Fargene er i 
henhold til NS 9410:2007. Blå 
= ”meget god”, grønn = 
”god”, gul = ”dårlig” og rød 
= ”meget dårlig”. 
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En forventet effekt på dyresamfunnet er naturlig nok en fortrenging av forurensingsintolerante arter til 
fordel for arter som er tolerante for større mengder organiske tilførsler, og disse effektene vil kunne 
være målbare opp mot anslagsvis 150 - 250 m fra selve utslippet for et urenset utslipp, og noe mindre 
for et renset utslipp. Dette er positivt med tanke på omsetningen av de organiske tilførslene da flere av 
de forurensingstolerante artene av f. eks børstemakker kan opptre i store mengder i sedimentet (fra 
5000 – 10000 individ pr m² og oppover i særlig næringsrike sediment med god tilførsel av oksygen) 
og effektivt omsette store mengder tilført materiale. Videre utover i resipienten forventes det bare en 
helt marginal effekt på dyresamfunnet, særlig også fordi fjorder på større dyp ansees å være 
næringsfattige der eventuelle tilførsler vil virke stimulerende på dyrelivet. 
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Det ventes således en liten negativ virkning for dyrelivet lokalt rundt avløpet innerst i Åkrafjorden, og 
med liten verdi av biologisk mangfold i sedimentet medfører det en ubetydelig konsekvens for 
bløtbunnsfaunaen i fjorden da mesteparten av tilførslene omsettes lokalt i sedimentet utenfor utslippet. 
De dyrene som blir fortrengt av den organiske påvirkningen finnes i stort antall ellers i fjordbassenget, 
samt at fjordens dypere basseng antas å være næringsfattige der eventuelle tiførsler vil kunne stimulere 
dyrelivet positivt. 
 

• Tilførsler av organisk stoff vil kunne ha liten til middels negativ virkning på Åkrafjorden.  
• Med liten til middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - ). 

 

ANDRE BRUKERINTERESSER  
Friluftsliv  
Planområdet ligg innenfor et område som er verdsatt til C; registrert område med liten verdi, i den 
regionale friluftskartleggingen for Hordaland. Friluftsområdet sine kvaliteter er knyttet til strandsonen 
og strekker seg fra Rullestadvatnet langs Fjæraelva og et lengre stykke ut i Åkrafjorden. Det er ingen 
tilrettelagte friluftstiltak innenfor planområdet. Av de ulike typene friluftslivsaktiviteter, vil det i 
influensområdet for det planlagte anlegget i Fjæra være følgende aktivitetsgrupper:  

• Nærmiljøaktiviteter: Lek og opphold i grønne områder i nærmiljøet. 
• Vannaktiviteter: Bading/soling, padleturer/roturer/seiling/. 
• Høstingsaktiviteter: Fiske i elven. 

Verdien av et friluftsområde vurderes i forhold til bruk, opplevelseskvaliteter, egnethet og 
symbolverdi, og en må ta hensyn til om bruken av området har lokal, regionalt eller nasjonal 
betydning. Området i Fjæra har lokal verdi med hensyn på friluftsliv 
 
Turisme  
Det er ingen organsierte rorbuer, utleiehytteområder eller campingplasser i influensområdet eller de 
nærliggende områdene. Det er heller ikke planer om slik i gjeldende kommunedelplan. 
 
Ferdsel og kommunikasjon  
E134 mellom Oslo og haugesund passerer langs det aktuelle planområdet, og eventuelle problem 
knyttet til dette naboskapet vil være virkning av veitrafikken og eventuelle uhell på fiskeanlegget. Det 
planlagte anlegget vil ikke ha noen virkning på veien annet enn ved transport til og fra anlegget.  
 
Akvakultur og fiskeriinteresser  
Det er ingen anlegg nærmere enn 14 km fra det omsøkte settefiskanlegget. Settefiskanlegget skal hente 
sitt vann fra Håfoss kraftverk, som har sitt inntak i Rullestadvatnet, og på grunn av et naturlig 
vandringshinder i Fjæraelva, er det ikke oppgang av laksefisk til Rullestadvatnet. Det er registrert en 
låssettingsplass langs sørsiden av Åkrabotn innerst i Åkrafjorden. Kaste- og låssettingsplasser er 
knyttet til tradisjonelle fiskerier som brislingfiske i fjordene, men også makrell og sei ble tidligere satt 
i steng.  

• Omsøkt tiltak vil ikke ha noen virkning for friluftsliv, turisme eller andre interesser.  

• Konsekvensene er dermed ubetydelige ( 0 ). 
•  

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 
Tiltaket ventes å ha en liten positiv samfunnsmessig betydning for området, ved sysselsetting av opp 
til 10-15 årsverk ved anlegget, med stort behov for ekstra deltidsansatte i perioder med stor innsats. 
Samtidig som tiltaket sikrer et godt grunnlag for Marine Harvest Norway AS sin øvrige aktivitet i 
regionen. 
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AVBØTENDE TILTAK  

MINSTEVANNFØRING 
 
Minstevannføring er et tiltak som ofte kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av en 
utbygging. Behovet for minstevannføring vil variere fra sted til sted, og alt etter hvilke 
temaer/fagområder man vurderer. Vannressurslovens § 10 sier bl.a. følgende om minstevannføring:  
“I konsesjon til uttak, bortledning eller oppdemming skal fastsetting av vilkår om minstevannføring i elver og 
bekker avgjøres etter en konkret vurdering. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på å sikre a) 
vannspeil, b) vassdragets betydning for plante- og dyreliv, c) vannkvalitet, d) grunnvannsforekomster. 
Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at vilkårene etter første og annet ledd fravikes over en kortere periode 
for enkelttilfelle uten miljømessige konsekvenser.” 
 
I tabell 3 har vi forsøkt å angi behovet for minstevannføring i forbindelse med settefiskanlegget i 
Fjæra, med tanke på de ulike temaene som er omtalt. Behovet er angitt på en skala fra små/ingen 
behov (0) til svært stort behov (+++). Behovet for å opprettholde en minstevannføring i forbindelse 
med settefiskanlegget i Fjæra, er primært knyttet områdets viktighet som gyteområde for laksefisk 
samt forekomsten av ål.  
 

Tabell 3. Behov for minstevannføring i forbindelse med nytt settefisk-
anlegg i Fjæra (skala fra 0 til +++).  

 

Fagområde/tema 
Behov for 

minstevannføring 
Naturverninteresser  0 
Landskap 0/+ 
Inngrepsfrie naturområder 0 
Rødlistearter 0 
Terrestrisk miljø 0 
Akvatisk miljø + + 
Kulturminner og kulturmiljø 0 
Vannkvalitet/vannforsyning 0 
Landbruk 0 
Brukerinteresser 0 
Andre samfunnsmessige forhold 0 

 
Det ble i NVE- søknaden søkt om slipp av minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 
0,4 m³/s om sommeren, og om slipp av minstevann tilsvarende 200 l/s om vinteren. Dette ble ansett 
som tilstrekkelig som et minimum for å opprettholde vilkår for fisk og ferskvannsbiologi i Fjæraelvea. 
NVE konsesjonens vilkår mhp minstevannføring er noe høyere enn dette (henholdsvis 0,6 m³/s om 
sommeren og 0,25 m³/s om vinteren).     
 

TERRENGTILPASNING 
Alle terrenginngrep bør utføres og avsluttes på en skånsom måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir 
godt ivaretatt. Inngrepsområder bør revegeteres med stedlige masser og røtter. Det er viktig å ta vare 
på store og gamle trær. For alle naturtyper bør det opprettholdes en ”buffersone” med naturlig 
vegetasjon mellom tiltaksområdet og naturtypene. Vegetasjonsbeltet langs Fjæraelva bør så langt det 
er mulig sikres mot nedbygging og andre typer inngrep. Inntaksledning for ferskvann bør man forsøke 
å unngå nærføring til rødlistearten alm (NT). 
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RENSING AV AVLØP 
Virkningen av et slikt anlegg for forholdene i Åkrafjorden er knyttet til selve utslippet. Dette vil 
sannsynligvis redusere islegging vinterstid og bidra til en gjødsling av overflatelaget ved oppwelling 
av næringsrikere dypvann foruten den direkte tilførselen av næringsstoffer frå avløpet. For å begrense 
endringene i naturmiljøet innerst i Åkrafjorden, vil et grunnest mulig utslipp være å foretrekke. 
Renseanlegg på hele avløpet skal etableres, slik at risiko for negative virkninger på gyteområdet for 
fisk og forekomster av sukkertare minimaliseres. Trommelfilterløsning for partikler bør være 
tilstrekkelig. 
 

TILTAK I ANLEGGSFASEN 
Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene ved at det ikke 
slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. 
Siden planlagt anleggsarbeid i selve elvestrengen ikke er omfattende, vil dette sannsynligvis være av 
begrenset varighet, men kan være av betydelig omfang ved sprengning og masseutskifting. 
 
Utfylling og masseutskifting bør skje suksessivt slik at det kan skje effektiv oppsamling av 
avrenningsvann på selve området. Avrenning fra nye steintipper vil inneholde betydelige 
konsentrasjoner av nitrogenforbindelser, som kan være giftige for fisk. Giftigheten kan reduseres ved 
at vannet blir godt luftet og at det får “modne” i sedimenteringsbasseng før det blir sluppet til 
vassdraget. Det vil derfor være naturlig at de elvenære områdene tilrettelegges først, hvoretter disse 
benyttes som ”demning” for arbeidet på resten av området. 
 
Det vil være vanskelig å etablere en effektiv siltgardin som hindrer spredning av slamtilførsler til de 
indre områdene av fjorden, fordi den må etableres ved utløpet av elven, og der vil det alltid være mye 
strøm. Det er derfor særlig viktig at slike tilførsler fanges opp før de går til vassdraget. 
 
 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
Behov for og eventuelt innhold i videre undersøkelser skal skisseres på tre ulike nivå: 

1) Behov for ytterligere informasjon i forbindelse med selve KU-arbeidet. 
2) Behov for overvåking i forbindelse med anleggsarbeidet og bygging av anlegget.  
3) Behov for videre overvåking av mulige virkninger etter igangsetting av anlegget. 

 
Vassdraget, Åkrafjorden og biologisk mangfold på land er godt undersøkt i forbindelse med 
utarbeidelsen av denne søknaden, og det ansees ikke å være nødvendig med ytterligere undersøkelser 
for å kunne ta stilling til søknaden.  
 
Ved bygging av et nytt settefiskanlegg i Fjæra, må en sørge for et overvakingsprogram som fanger opp 
mulige virkninger av tilførslene av organisk stoff og næringsstoff til fjorden. Det gjelder oppfølging av 
resipientforholdene ved avløpet og også mulige virkninger på makroalgene og særlig forekomstene av 
sukkertare i indre del av fjorden.  
 
Ungfisk og gytebestanden av laks og sjøaure på den anadrome strekningen bør overvåkes i en 
treårsperiode, etter at anleggsfasen er over. Under anleggsfasen bør det etableres et program for 
overvåking av vannkvaliteten, med fokus på turbiditet og nitrogenforbindelser. Jevnlige prøver med 
hurtige analysesvar vi gi muligheter for å iverksatte tiltak dersom verdiene nærmer seg kritisk nivå.   
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VEDLEGG OM VANNBRUK I SETTEFISKOPPDRETT 

 
Det har skjedd en rivende utvikling i utnyttelsen av vann i settefiskproduksjon. Utgangspunktet er at 
fisken skal ha tilgang på rent vann med tilstrekkelig med oksygen. Dersom man kun benytter 
oksygenet som er tilgjengelig i råvannet, og har krav om at avløpsvannet skal ha minst 7 eller 8 mg 
O/l, vil bare en liten del av oksygenet være tilgjengelig (rød linje i figur A). Dette var utgangspunktet i 
næringens tidlige fase, da gjennomstrømmingsopplegg var dominerende (til venstre i figur B). Det var 
da vanlig å regne at en trengte minst 1 liter vann pr kg fisk pr minutt, og gjerne opp mot både 2 og 3 l / 
kg / min.  
 
 
 
 
 
 
Figur A. Tilgjengelig oksygen i ulike 
vann-kvaliteter avhengig av temperatur: 
Oksygen i råvannet (grå søyler), 
tilgjengelig andel for fisken (rød linje) 
og tilgjengelig for fisk ved 200 %  
oksygen-metning (blå linje).  
 
 
Det er nå vanlig å tilsette oksygen til driftsvannet slik at tilgjengelig oksygenmengde i innløpet til 
karene er større. Med samme krav til konsentrasjon i avløpet, kan en da produsere mange ganger så 
mye fisk på en liter vann ved 12oC som en ellers kunne gjort (blå linje i figur A). Ved 
driftsoksygenering baserer en seg på høyt trykk i gassinnløsere for å få mer gass inn i vannet som skal 
superoksygeneres. Oksygen blir tilsatt driftsvannet gjennom delstrømsprisippet da man tar ut en 
delstrøm og overmetter denne med gass før delstrømmen tilsettes hovedledningen og deretter til hvert 
kar. F.eks. benytter Hydro Gas sitt HT system et gasstrykk på opptil 6 bar der det kan oppnås en 
overmetning på minst 1000 %. Dersom delstrømmen utgjør 15 % av vannmengden i hovedledningen, 
vil inntaksvannet inn til karet være overmettet til 250 %. Ønskes en høyere innblandingsprosent, kan 
man ta ut en ny delstrøm på samme vannledning og superoksygenere denne. I alle våre beregninger er 
minimumsvannbehovet for anlegget vanligvis regnet ut fra at en benytter oksygenert vann med 200 % 
metning inn til karene.  Dette er situasjon to fra venstre i figur B, og det er da vanlig å regne at en 
trenger mellom 0,1 og 0,5 liter vann pr kg fisk pr minutt. I denne søknaden er det imidlertid i 
utgangspunktet anleggets egne tall for planlagt vannbruk i gjennomstrømmingsdelen av anlegget lagt 
til grunn, der fiskens oksygenbehov dekkes inn gjennom en kombinasjon av oksygentilsetting i 
råvannet, individuelll karoksygenering samt karlufting.  
 
Etter hvert har man også montert opplegg for oksygenering av vannet i selve karet. Ved 
karoksygenering benyttes lavtrykksinnløsere, der disse kan dimensjoneres ut fra min - maks belastning 
med fisk, vannmengder tilgjengelig samt ønsket oksygenmetning i karet. Ved karoksygenering føres 
en ekstra ledning med overmettet råvann inn til hvert kar. Hydro Gas sine lavtrykksinnløsere evner å 
komme opp i en metning på langt over 400 % (et trykk på 0,6 - 1,5 bar). Det er således mulig å 
dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede overmetningen en ønsker på ha på 
anlegget. Dette ble først benyttet som en sikkerhetsløsning for nødstilfeller hvis vanntilførselen skulle 
stanse, men er nå i større grad blitt vanlig for å kunne utnytte vannet lenger i karene. Men da hoper 
avfallsstoffer fra fisken seg opp i vannet, og en må lufte ut CO2 for at vannet skal ha den ønskete 
kvaliteten for fisken. Med slike ordninger (nr to fra høyre i figur B) kan vannbruken reduseres til godt 
under 0,1 liter pr kg fisk pr minutt.  CO2 lufting er nå vanlig på hvert enkelt kar i de aller fleste 
settefiskanlegg. 
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Figur B. Utvikling i vannbruk i settefiskproduksjon, fra de rene gjennomstrømmingsanlegg (til 
venstre), via oksygenering av råvann (to fra venstre), med CO2 lufting (tre fra venstre) til 
resirkuleringanlegg der hele eller deler av vannmengden resirkuleres (til høyre). Rammer for 
vannbruk er angitt nederst. 
 
 
Dersom en ønsker å holde vannet enda lenger i karene, så vil i tillegg avfallsstoff både fra fiskens 
faeces og spillfôr samle seg opp og gjøre vannkvaliteten dårlig. En må derfor koble på et renseanlegg 
bestående av både filter (bånd- eller trommelfiltre) for å håndtere de partikulære stoffene, samt et 
biofilter for å håndtere de oppløste stoffene (nitrifikasjon). Da kan man i prinsippet resirkulere så godt 
som det meste av vannet, og vannbehovet er redusert til et minimum. Det finnes flere 
resirkuleringsanlegg som har vært i drift i flere år, der en resirkulerer større eller mindre deler av 
vannet i anlegget til enhver tid. Samlet sett kan en da komme ned i vannbruk på under 0,05 liter vann 
pr kg fisk pr minutt (til høyre i figur B). Dette er ned mot 1% av vannbruken en har sammenlignet 
med et rent gjennomstrømmingsanlegg. 
 
Det har videre vært stilt spørsmål ved hvordan tilsetting av oksygenovermettet vann på innløpsstokken 
påvirker oksygennivået i karet, og dermed miljøet for fisken. Sintef Fiskeri og Havbruk AS har på 
vegne av sentrale næringsaktører utført målinger av bl.a. oksygennivå i karene på flere anlegg med 
ulik grad av oksygenovermettingen på driftvannet, og opp mot 250 % overmetning. Målingene viser at 
oksygennivået i karene veldig raskt stabiliseres, og at det er liten sammenheng mellom 
oksygenmetning i innløpsrør og maksimalt målt oksygenmetning i oppdrettskar. Målingene viste også 
at det høyeste oksygennivået er langs langs karveggen der vannet kommer inn, og så avtar det inn mot 
karets senter der avløpet oftest er. O2 gradienter i karene henger sammen med karenes størrelse, 
mengde fisk og temperaturen. Den største gradienten som ble målt i ett oppdrettskar, var på 30 % 
mellom avløpet og like ved inntaket. Det representerer en typisk situasjon i et stort kar med mye fisk 
og når vanntemperatur er høy. Vinterstid er gradientene typisk mellom 1 og 10 % avhengig av 
karstørrelse.  
 
 
 


