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FORORD 
 
Bjølve Bruk AS (reg.nr. H/KM 0008) søker etter akvakulturloven om utvidelse av gjeldende 
konsesjon fra 2,5 til  8,75 millioner 90 grams sjøklar settefisk for anlegget på lokalitet 12172 
Bjølvefossen i Kvam herad. 
 
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 7. mars 2013 avklart at nødvendig 
vannuttak ikke trenger behandling etter vannressursloven.  
 
Det er i dokumentasjonen inkludert en enkel 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 Bjølve Bruk AS,. Anlegget ble synfart 10. oktober 2012. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Bjølve Bruk AS ved Ove Gjerde og Gerhard Alsaker for oppdraget. 
 
 Bergen, 11. desember 2013 
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SAMMENDRAG 
 
Tveranger, B., & G.H. Johnsen 2013. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjølve Bruk AS (reg. nr. H/KM 0008). 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1814, 26 sider, ISBN 978-82-8308-029-2 
 

Bjølve Bruk AS (reg.nr. H/KM 0008) søker om utvidelse fra 2,5 til 8,75 millioner sjøklar settefisk for 
anlegget i Ålvik (lok.nr.12172 Bjølvefossen) i Kvam herad. Denne rapporten oppsummerer 
tiltaksbeskrivelse med nødvendig grunnlagsdokumentasjon for denne konsesjonsbehandlingen etter 
Forurensningsloven, Matloven og Akvakulturloven.  
 
Bjølve Bruk AS har avtale med Statkraft SF om et fast vannuttak på 30 m³/min fra avløpet til Bjølvo 
Kraftverk, som ligger med utslipp rett i Hardangerfjorden. NVE har i brev av 7. mars 2013 med 
hjemmel i vannressurslovens § 18 vedtatt at tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven § 
8.  Dette er under forutsetning av at det faste vannuttaket ikke overstiger 30 m³/min, og at anlegget 
ikke øker dimensjonen på vannledningene inn til settefiskanlegget. Anlegget får også oppvarmet vann 
fra smelteverket Elkem Bjølvefossen, men dette blir brukt til varmeveksling og ikke benyttet direkte i 
produksjonen. Alt inntaksvann blir pumpet opp i anlegget, der det blir blandet til rett temperatur og 
tilsatt silikat og litt UV-desinfisert sjøvann. 
 
Ved optimal utnyttelse av vannressursene og bruk av energi for å holde jevne og kontinuerlig optimale 
produksjonsvilkår, vil en teoretisk kunne produsere 170.000 stk 90 grams settefisk hver uke året 
gjennom. Til sammen blir dette 788 tonn levert fisk, og med en antatt fôrfaktor på 1,2 over hele 
produksjonen, vil det medgå inntil 945 tonn fôr årlig ved anlegget. Dette er en helt ny måte å tenke 
settefiskproduksjon på, og anlegget i Ålvik har allerede lagt til rette for mye av dette. 
 
Det er etablert renseanlegg med Hydrotech filtre på hele avløpet, og slammet føres med en delstrøm av 
utslippet til 50 meters dyp utenfor Ålvik via en 160 mm ledning. Det rensete avløpsvannet med en 
kapasitet på omtrent 30 m³/min slippes i dag ut i overflaten ved Bjølvefossen, men det arbeides med 
en løsning som på sikt kan gjøre det mulig å slippe det rensete avløpsvannet ut via dagens 630 mm 
ledning på 20 meters dyp. Nylig utførte undersøkelser viste moderate, men tilfredsstillende strøm- og 
vannutskiftingsforhold tatt i betraktning av at utslippene går ut i en dyp og bred fjord. En 
grabbundersøkelse ved avløpet og et stykke utover i resipienten viste ingen akkumulering av organisk 
materiale eller synlig miljøpåvirkning fra dagens utslipp. 
 
Hovedelementet i utvidelsen er en mer effektiv utnyttelse av vannet innenfor gjeldende rammeavtale 
for uttak av vann. Når det gjelder virkninger av den omsøkte utvidelsen ved anlegget på det ytre miljø, 
ventes det ikke å ha noen konsekvenser for biologisk mangfold, friluftsliv, landbruk, kulturminner, 
vannkvalitet eller øvrige interesser, utover en helt lokal virkning i fjorden siden mengden slam som 
føres til dypere vann vil øke etter utvidelsen. Hele utvidelsen vil skje ved utvidelse av karkapasitet 
innenfor dagens leiete areal, som er avsatt til formålet «industri» i gjeldende kommuneplan for Kvam.  
 
Tiltaket ventes å ha en positiv samfunnsmessig betydning for området, ved økt sysselsetting med 
anslagsvis 8 – 10 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. Alsaker Fjordbruk regner i dag en samlet verdiskaping på rundt 100 mill kroner 
for hver million smolt produsert. Utvidelsen det her søkes om vi således medføre grunnlag for en 
videre verdiskapning på over 600 millioner kroner. 
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 BJØLVE BRUK AS 
 
 
Bjølve Bruk AS (registreringsnummer H-KM 0008) driver settefiskproduksjon i Ålvik, Bjølvefossen 
(lokalitetsnummer 12172)  i Kvam herad. BP (British Petroleum) drev først med åleoppdrett på 
Bjølvefossen i fire år før de staret opp med settefiskproduksjon da de fikk tildelt konsesjon 12. januar 
1984. Alsaker Fjordbruk AS overtok anlegget med konsesjon i 1998 fra Salar Smolt AS, og 
konsesjonsrammen er i dag på 2,5 millioner sjødyktig settefisk. Det søkes nå om utvidelse til 8,75 
millioner sjødyktig settefisk. 
 

Anlegget 
 
Anlegget ligger innenfor et industriområde i Ålvik, mellom Bjølvefossen smelteverk og Statkraft sitt 
Bjølvo kraftverk. Anlegget har sin hovedvannforsyning fra avløpet ved Stakraft sitt Nye Bjølve 
kraftverke, samt kjølevann fra både kraftverk og smelteverket. Avløpsvannet slippes renset ut i 
overflaten, men det arbeides med en løsning som på sikt skal gjøre det mulig å slippe det rensete 
avløpsvannet ut via dagens 630 mm ledning på 20 meters dyp i Hardangerfjorden (figur 1). 
 

 
 
Figur 1. Flyfoto av Bjølve Bruk AS i Ålvik. 
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KLEKKERI 
 
Anlegget har eget klekkeri, 
med to enheter basert på 
klekkerenner med 
klekkebakker og astroturf 
substrat oppi. Disse to 
enhetene har separat 
vannforsyning med separat 
temperaturregulerings-
mulighet. Samlet kapasitet 
for hvert inntak er omtrent 
500 liter rogn, tilsvarende 
2,7 millioner egg.  
 
Figur 2. Klekkerennene 
med klekkebakker, - ikke i 
bruk på bildet.  
 
KARKAPASITET 
 
Karkapasiteten for startfôring og tilvekst i anlegget er på 1724 m³, fordelt på følgende typer kar: 

• 31 stk 3 m kar inne hus 1, vannhøyde 1 m, volum 7 m³ = > 217 m³   
• 16 stk 5 m kar ute, vannhøyde 1,1 m, volum 22 m³ = > 352 m³   
• 12 stk 8 m kar inne hus 2, vannhøyde 1,3 m, volum 65 m³ = > 780 m³   
• 3 stk 11 m kar ute, vannhøyde 1,3 m, volum 125 m³ = > 375 m³   

 

  
 

  
 

Figur 3. Kartypene ved Bjølve Bruk i Ålvik, 3-meters-karene i hus 1 oppe til venstre. 5-meters-karene utenfor 
hus 1 oppe til høyre, 8-meters-karene i hus 2 nede til venstre og 11-meters-karene utenfor hus 2 nede til høyre. 
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I forbindelse med utvidelsen av produksjonen på anlegget skal 8- og 11 meters karene påbygges slik at 
vannstanden i karene blir 3,5 meter. Dette vil gi en samlet karkapasitet for påvekst på 3460 m³. 
 

Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget har tilførsler av driftsvann fra utløpskanalen ved Bjølvo kraftverk, som blir ført til anlegget i 
et 1200 mm rør (figur 4). Anlegget har avtale om leveranse av et fast vannuttak på 30 m³/min. 
Anlegget får også oppvarmet vann fra smelteverket Elkem Bjølvefossen.    
 

 
 

 
 
Figur 4. Øverst. Avløp fra Stakraft AF sitt nye anlegg for Bjølvo Kraftverk, som er nabo til 
settefiskanlegget, og der vannrøret ligger nedgravd mellom de to (nederst). 
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Anlegget henter vann fra driftsvannet til kraftverket, som igjen henter vann fra intaksmagasinene oppe 
i fjellet. Siden vannet til kraftverket hentes fra store magasin, er vannkvaliteten stabil og varierer lite 
over tid. Anlegget tar likevel ut jevnlige prøver av råvannet for å følge med kvaliteten på råvannet.   
 
Vannkvaliteten er å betrakte som ”småsur” med pH-verdier rundt 6,0 og lavere, og derav lav alkalitet 
med verdier ned mot 0,04 mmol/l. Vannet er naturlig nok næringsfattig og klart, med TOC verdier 
under 0,5 mg/l. Det er lave nivåer av aluminium med verdier ned mot 1 µg/l av labilt aluminium og 
ned mot 10 µg l av totalt aluminium.  
 
Alt inntaksvann blir pumpet opp i anlegget, der det blir blandet til rett temperatur og tilsatt silikat og 
litt UV-desinfisert sjøvann for å øke bufferkapasiteten via en 160 mm ledning fra omtrent 30 m dyp 
(jf. figur 6). Vannet blir deretter pumpet gjennom store nitrogenluftere før det tilsettes oksygen og 
føres til anlegget (figur 5). Anlegget planlegger kun bruk av ferskvann i produksjonsfasen, men UV 
behandlet sjøvann benyttes til stabilisering av vannkvaliteten.   
 
Oksygeneringen til anlegget er bygget opp med med flere ulike nivå for å sikre best mulig trygghet og 
leveringssikkerhet. Anlegget har oksygeneringsanlegg med tilførsler til driftsvannet 
(grunnoksygenering) og ved diffusorer til de enkelte karene.  
 
Startforingshallen blir tilført oksygen direkte i driftsvannet gjennom en Aga oksygenkjegle. 
Påvekstavdelingen har egen ringledning der vannet superoksygeneres via 3 stk OxyTech høytrykks 
oksygeninnblandere før det føres fram til hvert enkelt kar. Ved utvidelsen må okygenkapasiteten 
dobles ved å sette inn flere OxyTech høytrykks oksygeninnblandere. 
 
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 (oksygensonder) 
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. 
 

  
 
Figur 5. Råvannes tilsettes silikat og sjøvann før det pumpes gjennom store nitrogenluftere (bilde til 
venstre). Oksygenet tilsettes i dag via høytrykksinnblandere (bilde til høyre). 
 
Anlegget er i ferd med å montere straumsettere i karene som kobles til oksygenslanger med mulighet 
for ekstra oksygentilførsel i karene. Dette er tenkt brukt i en nødsituasjon. 
 
I tillegg er det i 8- og 11 m påvekstkarene etablert Sterner CO2 luftere for intern sirkulasjon av vannet 
og utlufting av CO2. Dette systemet gir en vesentlig vannsparingseffekt samtidig som det gir fisken et 
stabilt og godt miljø ved lavt vannbruk. 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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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 
 
Bjølve Bruk AS har avtale med Statkraft SF om et fast vannuttak på 30 m³/min fra avløpet til Bjølvo 
Kraftverk, som henter sitt vann oppe i fjellet i Bjølsegrø-magasinene. Anlegget ligger på leiet tomt der 
anlegget har en langsiktig leieavtale med Elkem Bjølvefossen. 
 

Planlagt produksjon 
 
Bjølve 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 innlegg av rogn hver 4. uke, og overføring av 10 grams yngel fra 
startfôringsavdelingen til vekstavdelingen hver uke året rundt, vil biomassen i anlegget  21 uker etter 
oppstart nå en ”likevekt”. En slik kontinuerlig produksjon betyr at Bjølve Bruk AS teoretisk sett vil 
kunne levere sjøklar smolt 52 uker i året.  
 
Fram til 2010 har norske rognleverandører levert øyerogn fra november til juli. Fra rognsesongen 
2010/2011 har AquaGen, som er den største rognprodusenten i landet, levert øyerogn i ca 10 av 12 
måneder, fra oktober 2010 (uke 43 – 44) til utgangen av juli 2011. Dersom en ønsker stratfôring hver 
4. uke, er en  avhengig av at rognleverandørende kan levere øyerogn året rundt. Eventuelt kan en i stor 
grad ”tette” igjen denne leveringsfrie perioden med ”nedkjøling” av plommesekkyngelen. 
Rognleverandørene jobber intenst med å kunne levere øyerogn året rundt, og det går trolig bare noen 
få år før en er i mål med dette. 
 
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 
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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 
hver sone, vil kunne ha svært positiv innvirkning på effektiviteten av en slik soneinndeling. 
Anlegget planlegger følgende produksjon: 
• Innsett av 170 000 stk 10 grams yngel i vekstavdelingen hver uke året rundt, med levering av 

opp mot 170 000 stk sjøvanntilvendt 90 – 95 grams smolt hver uke året rundt (tabell 3). 
 
Utgangspunktet for oppsett av den kontinuerlige produksjonen på Bjølve 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.  
 
Tabell 1. Snittvekt dag syv i hver produksjonsuke til yngelen/smolten i den nye vekstavdelingen ved 
Bjølve 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)

 
 
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 
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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 1 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 
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.  
 
Tabell 2. Produksjonsoversikt over de ulike fiskegruppene i vekstavdelingen i anlegget i Ålvik. 
  

Fiske Antall Maksvekt Biomasse Drifts- Vassbehov

gruppe vannstemp. < 2mgNH4/l

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

1 170 11,9 2,0 14 5,22 14 0,5

2 170 14,5 2,5 14 4,91 16 0,6

3 170 17,0 2,9 14 4,71 18 0,7

4 170 19,8 3,4 14 4,61 21 0,8

5 170 23,1 3,9 14 4,46 23 0,9

6 170 26,9 4,6 14 4,38 27 1,0

7 170 31,0 5,3 14 4,28 30 1,1

8 170 34,8 5,9 14 4,23 33 1,3

9 170 39,1 6,6 14 4,16 37 1,4

10 170 43,9 7,5 14 4,12 41 1,5

11 170 49,2 8,4 14 4,08 45 1,7

12 170 53,4 9,1 10 3,05 37 1,4

13 170 57,9 9,8 10 3,04 40 1,5

14 170 62,0 10,5 10 3,02 42 1,6

15 170 65,6 11,2 10 3,01 44 1,7

16 170 69,5 11,8 10 3,00 47 1,8

17 170 73,6 12,5 10 2,99 49 1,9

18 170 77,9 13,2 10 2,98 52 2,0

19 170 82,5 14,0 10 2,97 55 2,1

20 170 87,3 14,8 10 2,96 58 2,2

21 170 92,5 15,7 10 2,95 58 2,2

Sum 3570 175,7 1001 29,7

O2 behov

 
 
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 
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mg/l. Dette betyr at i et moderne settefiskanlegg, uten bruk av biofilter, vil nivået av ammonium 
(NH4

+) være den begrensende faktoren.  
 
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 også 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 3. Produksjonsoversikt med beregnet CO2 og NH4

+
 konsentrasjon, og ved bruk av kontinuerlig 

30 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

1 170 000      0 % 92,5 21 v1-11: 14°C v12-21: 10°C 3 570  49,2 175,7 21,8 10,9 1,98
2 170 000      10 % over 107,1 21 v1-11: 14°C v12-21: 10°C 3 570  55,3 197,4 26,3 13,2 2,39

3 170 000      20 % over 123,8 21 v1-11: 14°C v12-21: 10°C 3 570  61,9 220,9 31,5 15,8 2,86

4 170 000      10 % over 94,5 19 v1-11: 14°C v12-19: 10°C 3 230  50,2 162,1 22,5 11,3 2,05

5 170 000      20 % over 94,1 17 v1-11: 14°C v12-17: 10°C 2 890  50,1 144,7 22,5 11,2 2,04

6 170 000      10 % under 93,8 24 v1-11: 14°C v12-24: 10°C 4 080  49,5 202,1 22,2 11,1 2,02

7 170 000      0 % 91,4 37 v1-6: 12°C v7-37: 6°C 6 290  49,2 309,4 22,5 11,2 2,04

Temperatur/prod.uke Samlet i vekstavdelingen.

*Det er ikkje tatt hensyn til dødelegheit.

Veke nr: temperatur

 
 
Utgangspunktet i søknaden er innsett av 170 000 yngel pr uke (opp mot 8,75 mill smolt produsert i 
året) (eksempel 1). Ved bruk av kontinuerlig 30 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 rundt 
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 170 000 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 
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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 vel 130 tonn, noe som krever betydelig større samlet karvolum.  
 

Rammene for uttak av vann 
 
Bjølve Bruk AS har avtale med Statkraft SF om et fast vannuttak på 30 m³/min fra avløpet til Bjølvo 
Kraftverk, som ligger med utslipp rett i Hardangerfjorden. Uttaket er ikkje regulert med 
vassdragskonsesjon. 
 
Anlegget søkte NVE i brev av 19. juni 2012 om videreføring av konsesjonsfritt vannuttak til Bjølve 
Bruk AS. Det ble i søknaden presisert at det ikkje vil skje noen endringar i forhold til eksisterende 
vassdragsanlegg, eksisterende praksis eller uttak av vann fra avløpet til Bjølvo Kraftverk. Det ble også 
pekt på at det heller ikke er noe ”vassdrag” som blir berørt av uttaket, og eksisterende uttak såleis er 
helt uten miljøvirkninger eller konflikterende brukerinteresser. 
 
NVE har i brev av 7. mars 2013 med hjemmel i vannressurslovens § 18 vedtatt at tiltaket ikke er 
konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8.  Dette er under forutsetning av at det faste vannuttaket 
ikke overstiger 30 m³/min, og at anlegget ikke øker dimensjonen på vannledningene inn til 
settefiskanlegget. 
 

Avløp til sjø 
  
Bjølve Bruk AS hadde tidligere hele utslippet gjennom en 630 mm ledning ut fra settefiskanlegget på 
omtrent 20 meters dybde i Hardangerfjorden, like utenfor anlegget (figur 6). Avløpsvannet fra 
klekkeri- og startfôringsdelen av anlegget ble tidligere renset i et Hydrotech-filter, mens resten gikk 
urenset til fjorden.  
 

Sjøvannsinntak for 
bufring på -30 m dyp
Ø=160 mm

Ett utslipp på 
-20 m dyp
Ø=630 mm

Ett utslipp for slam 
på -50 m dyp
Ø=160 mm

 
 
Figur 6. Anlegget har ett utslipp på 20 m dyp i Hardangerfjorden for renset avløpsvann, og et nytt 
utslipp for slam på rundt 50 meters dyp i fjorden. 
 



 
Rådgivende Biologer AS   13 Rapport 1814 
 

Det ble 5. juli 2012 søkt Kystverket om løyve til å legge en omtrent 1.100 m lang 160 mm PEH 
utslippsledning ut på dypet i Hardangerfjorden, der avløpsvannet skulle pumpes ut. Dette ble godkjent 
10.12.2012. Det ligger et oppankringsområde ”Ålvik havn” like utenfor anlegget, og ledningen ble 
derfor planlagt lagt i en bue mot vest gjennom dette feltet og ut på mange hundre meters dyp. 
 
Bjølve Bruk AS ba deretter om en vurdering av hvilken løsning som ville være best egnet i forbindelse 
med rensing av utslippet og valg av utslippsdyp. I et notat vurderte vi det slik at den beste løsningen 
ville være å legge det nye utslippet mellom dagens grunne og det omsøkte dype, der et optimalt punkt 
vil ha utslipp på omtrent 40-50 meters dyp ca 200 meter fra land (Johnsen 2012), jf. figur 6.  
 
Det er etablert en pumpestasjon med kaien like ved anlegget (figur 7). I forbindelse med utvidelsen og 
det nye utslippsarrangementet, er det etablert renseanlegg med Hydrotech filtre på hele avløpet. 
Slammet føres med en delstrøm av utslippet til 50 meters dyp via 160 mm ledningen og vil ikke ha 
gjennomslag til overflaten. Det rensete avløpsvannet med en kapasitet på omtrent 30 m³/min slippes i 
dag ut i overflaten, men selve rensingen og de store vannmengdene som til enhver tid renner forbi 
utslippstedet bidrar til en minimalisering av eventuelle luktproblemer. Det arbeides imidlertid med en 
løsning som på sikt kan gjøre det mulig å slippe det rensete avløpsvannet ut via dagens 630 mm 
ledning på 20 meters dyp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Dagens 630 mm 
utslippsledning kappes ved 
kai ved anlegget, og det er 
etablert pumpestasjon for 
utpumping på 50 m dyp for 
en ny 160 mm ledning, med 
etablering av renseanlegg 
på hele avløpet. 

 
   
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. 
I dette tilfelle vil det jo også bli en rømmingsbarriere i avløpet 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. Nye anlegg/avdelinger bygges med best tilgjengelig teknologi og planløsninger, og er 
således meget rømmingssikre. 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (Miljødirektoratet veileder kapittel 5) har egne formler 
for beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 788 tonn) og fôrbruk (her 945 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 46,2 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 8,7 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 113 tonn C årlig 

 
Disse beregningene tilsvarer at utslippene går urenset ut i sjø. Anlegget har i dag rensing av utslippet 
(Hydrotech filter), men det frafiltrerte slammet slippes ut i ledning på 50 m dyp, noe som i praksis 
tilsvarer et urenset utslipp til sjø. Miljødirektoratet (tidligere Klif) har signalisert til Fylkesmennene at 
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en slik praksis kommer til å bli vurdert som uønsket i framtiden, men inntil det foreligger reelle 
alternativ for mottak og håndtering av frafiltrert slam, ønsker Bjølve Bruk AS å søke om denne type 
håndtering.  
 
 

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 Bjølve Bruk AS blir det samme som for eksisterende 
anlegg, i og med at det ikke planlegges noe økt vannbruk ut over det som i dag ligger i avtalen med 
Statkraft SF eller arealmessige utvidelser av betydning på selve anleggsområdet utenom de tiltak som 
allerede er gjennomført i forbindelse med tidligere utvidelser. Anleggetd behov for økt karkapasitet vil 
skje ved påbygging av de eksisterende 8- og 11 m karene til 3,5 m vannhøyde.   
 
Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 
tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Selve tiltaket medfører en utvidelse av 
produksjonen på selve anleggsområdet, og effekten av dette vil kunne være endrede forhold i 
resipienten (Hardangerfjorden) ved økte utslipp av slam til 50 m dyp i fjorden.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

Resipienten Hardangerfjorden 
 
Hardangerfjorden er resipient for utslippene fra Bjølve Bruk AS. Anlegget ligger åpent og sørvendt ut 
mot Indre Samlafjorden og har sitt hovedutslipp av renset vann til sjø omtrent 30 m fra land på 20 
meters dyp (630 mm ledningen), mens det frafiltrerte slammet slippes ut 300 m fra land på 50 meters 
dyp (160 mm ledningen) (figur 6). Pr i dag slippes det rensete avløpsvannet ut i overflaten ved 
utslippstedet.  
 
Fra avløpene dybdes det først middels bratt nedover til 100 meters dyp rundt 650 meter fra land. 
Herfra dybdes det videre nedover til 200 m dyp vel en km fra land før det dybdes bratt nedover til 
rundt 750 meters dyp 1,6 km fra land, og midt ute i fjorden rundt 2,6 km sør for anlegget er det rundt 
800 m dypt (figur 8). 
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Figur 8. Enkelt dybdekart over Samlafjorden med plassering av anlegget og utslippssted like utenfor. 
En har angitt dybdeforholdene i Samlafjorden utenfor settefiskanlegget (fra http://kart.fiskeridir.no 
/adaptive/). 
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Samlafjorden er den dypeste delen av Hardangerfjorden, med dybder på vel 850 meter, og fjorden er 
over 800 meter dyp i ca 25 kilometers lengde frå Ålvik til Jondal. Det er høyst sannsynlig at det er 
meget god vannutskifting i overflaten. Anlegget har sitt utslipp i tilknytning til en svær og dyp 
resipient med tilnærmet uavgrenset resipientkapasitet, som lite sårbar for organiske tilførsler.  Ved en 
annen anledning og noe lenger ute i dette bassenget, målte Rådgivende Biologer AS hydrografiske 
profiler ned til 855 meters dyp den 29. desember 2010 (vår rapport 1409, ikke offentlig). Under ca 150 
meters dyp lå temperaturen på 7,4 – 7,8 °C og det var et generelt høgt oksygeninnhold i heile 
vannsøylen til bunns i fjorden, der det på 855 m ble målt 7,1 mg O/l (75%).  
 
I forbindelse med denne søknaden om utvidelse av produksjonskapasiteten på anlegget, har 
Rådgivende Biologer AS utført strømmålinger og en MOM B-undersøkelse utenfor avløpet til 
settefiskanlegget i Ålvik.   
 
I perioden 23. oktober – 20. november 2013 ble det målt overflatestrøm på 5 m dyp, spredningsstrøm 
på 25 m dyp og bunnstrøm på 59 m dyp like ved utslipsspunktet for 160 mm ledningen, og det ble 
benyttet SD 6000 Gytre rotormålere til strømmålingene. Siden strømmålingene er utført nokså langt 
inne i den dype og brede Hardangerfjorden, var det som forventet moderate strømforhold rundt 
utslippstedet. Det ble målt en gjennomsnittlig overflatestrøm på 5,2 cm/s der dominerende 
strømretning og vanntransport var i retning øst. Det ble målt en gjennomsnittlig spredningsstrøm på 
1,7 cm/s der dominerende strømretning og vanntransport vekslet mellom vest og øst. Det ble målt en 
gjennomsnittlig bunnstrøm på 1,1 cm/s der dominerende strømretning og vanntransport var i retning 
nord, men her har måleren trolig ligget inntil en hindring slik at den ikke har kunnet snu seg med 
strømmen sørøst og sør (Furset 2013).   
 
Det ble også utført en MOM B-undersøkelse utenfor avløpet 8. mars 2011. Det ble tatt 10 grabbhogg 
sør og vest for utslippet i en avstand fra 6 – 110 meter fra utslippet og på dybder fra 54 til 67 meter. 
Bunnsubstratet utenfor avløpet bestod hovedsakelig av sand og silt, og i fem prøver var det 10-20 % 
grus. På fire stasjoner traff en fjell- og steinbunn. Det var ingen prøver som var synlig påvirket av 
utslippet, og alle ti stasjoner ble karakterisert til tilstand 1, ”meget god” ut fra en samlet vurdering av 
dyr, kjemisk tilstand i sedimentet og sedimentkvalitet. Lokalitetens tilstand ble karakterisert til tilstand 
1 = ”meget god” (Furset 2013). 
 

Biologisk mangfold og verneinteresser  
 
Havforskningsinstituttet har registrert marine naturtyper i Hordaland, og disse finnes også i Naturbase 
(www.dirnat.no). Der er det ingen registrerte utvalgte naturtyper eller prioriterte arter, verken i 
fjorden eller i området direkte rundt anlegget. Det er registrert verneinteresser i området. I fjellsiden 
ovenfor anlegget ligger Barlindflaten naturreservat fredet i 2000 (VV 0000034, figur 9). Lokaliteten 
ligger i den bratte sørvendte lia over Ålvik på nordsiden av Hardangerfjorden. Barlindflaten har en stor 
bestand av barlind til å vere så langt øst, og her vokser det uvanlig mange store trær.  
 
Det er registrert flere områder for prioriterte naturtyper i området. I Vikedal er det registert 
naturtypen rik edellauvkog (BN 00046701) av typen svartor-strandskog av viktig verdi (B). Ved 
Kolsneset er det registert naturtypen rik edellauvkog (BN 00046659) av typen lågurt-eikeskog av 
svært viktig verdi (A). Ved Byrkjedalsteigen er det registert naturtypen rik edellauvkog (BN 
00083691) av typen lågurt-blandingsskog av svært viktig verdi (A). Ved Kjepso er det registert 
naturtypen rik edellauvkog (BN 00046657) av svært viktig verdi (A). 
 
Av artsforekomster i samme område og et par større område utenfor er det registrert beiteområder for 
hjort (BA 00001548 og BA 00001546) samt trekkvei for hjort (BA 00001582, figur 13). Området 
mellom Steinstø og Ålvik er leveormrådet for orkidéen hvit skogfrue. Dette er en rødlistet art som er 
nær truet (NT) og med verdivekting B (viktig). Det er påvist til sammen syv lokaliteter i og rundt 
Ålvik (BA 00066542 - 50).  
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I artsdatabanken er det i tillegg noen observasjoner av rødlistearter som kan nevnes. Det er observert 
fiskemåke på Bjølvefossen, som er en nær truet art (NT). Av øvrige arter som er rødlistet i området, 
dreier det seg om funn av terrestre arter som er gjort innenfor de prioriterte naturtypene i området samt 
funnene av hvit skogfrue, dvs funn i god avstand fra selve anleggsområdet, og som ikke influeres av 
utvidelsen, og det henvises til artsdatabanken for disse observasjoner.  
 
Havforskningsinstituttet foretok i november 2009 et spesifikt tokt for å søke opp og dokumentere 
korallforekomster i indre halvdel av Hardangerfjorden. Fra tidligere var det kjent at koraller forekom 
inn til Jondal, men disse forekomstene lot seg heller ikke bekrefte i toktet (www.imr.no). Det er derfor 
lite sannsynlig at det er korallforekomster med særlig omfang eller verdi i området utenfor Ålvik. Det 
er heller ikke registrert marine verdifulle områder som gyte- eller oppvekstområder for kysttorsk i 
dette området (www.fiskeridir.no).  
 
Direktorat for naturforvaltning (DN) startet i 2009 opp planarbeidet med utredning av 17 foreslåtte 
marine verneområder. Hardangerfjorden er ikke på denne listen. 
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Figur 9. Nærmeste registrerte artsforekomster i området (fra Naturbase). 
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Kulturminner 
 
Riksantikvarens Askeladden-
database har registrert et ikke 
fredet kirkested (Ålvik kyrkje-
stad ID nr 85962) 600 meter 
østnordøst for anlegget.  Gamle 
Bjølvo kraftstasjon ble i 2009 
fredet innen kategorien 
bebyggelse-infrastruktur, der ett 
av elementene består av den 
stupbratte trallerbanen (ID nr 
148240) (figur 10). 
 
 
Figur 10. Oversikt over 
registrerte kulturminner rundt 
anleggsområdet i Ålvik (fra 
riksantikvarens Askeladden-
database). 

148240

85962

 
 
Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser i vassdraget  
 
Anlegget tar ut ubehandlet vann nederst fra utløpet av Nye Bjølvo kraftverk samt kjølevann fra 
kraftverket og smelteverket, og vannet må naturligvis behandles før bruk på anlegget. Vannet fra 
smelteverket brukes til varmeveksling og ikke i produksjonen. Det er ikke resipientinteresser knyttet 
til avløpskanalen fra kraftverket, der vannføringen i liten grad blir endret ved fraføring av vann til 
fiskeanlegget.  
 

Friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Det utøves verken fritidsfiske eller andre fritidsaktiviteter i influensområdet langs utløpskanalen, og 
anlegget er lokalisert innenfor et industriområde med restriksjoner for ferdsel. Det jaktes en del hjort i 
terrenget rundt, men selve nærområdet til anlegget er ikke benyttet annet enn til ferdsel langs rikvesi 7 
som går like ovenfor Bjølvefossen.  
 

Landskap 
 
Hardangerfjorden er kjent som en av de vakreste fjordene i Norge og utgjør et klassisk fjordlandskap 
med en markert u-dal med bratte omkringliggende fjell og flekkvis bosetting. Landskapet i Ålvik 
består av flere elementer. Fylkesvei 7 (nasjonal turistvei) går langs den bratte fjordsiden oppom 
industriområdet, og landskapet går bratt opp fra veien og innover mot de snødekte fjelltoppene. Indre 
Ålvik er sterkt preget av en over 100 årig industrihistorie med produksjon av elektrisk kraft og 
smelteverket Bjølvefossen som de sentrale elementete i landskapet. Vegetasjonen langs fjorden er 
mest edellauvskog rik på almetre. Høyere opp finner ei furuskog og fjellbjørkeskog. Landskapsbildet 
er således satt sammen av mange elementer, som i og for seg gir store kontraster, og med tydelig 
inntrykksstyrke for forbipasserende langs veien fordi innsynet er godt. Landskapet utgjør likevel på 
mange måter en naturlig helhet. Til sammen klassifiseres landskapsbildet til “klasse B2" som omfatter 
det typiske landskapet for regionen med gode kvaliteter uten de helt enestående elementene, og med 
inngrep knyttet både til veibyging, industri og bosettingen langs veien, og der anlegget glir inn som en 
del av industriorådet og utgjør et relativt harmonisk helhetsinntrykk i nærområdet 
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Det aktuelle tiltaks- og influensområdet utgjør bare en liten del av dette større landskapsrommet, og 
anlegget ligger godt ”pakket inn” på industriområdet, og er best synlig fra sjøsiden. Fylkesvei 7 går på 
oppsiden av Bjølvefossen, og vassdraget er regulert til kraftproduksjon der fiskeanlegget sine 
rørledninger ligger nedgravd mellom utløpet av kraftstasjonen og anleggsområdet.  

 
Akvakultur og smittehensyn 
 
Det er 1,7 km fra utslippet i sjø til lokaliteten Tveitnes (lok. nr 30717) tilhørende Lingalaks AS og 
Hardangerfisk AS (lok. kap. 2340 tonn MTB), matfisklokalitet for laks og ørret. Det er henholdsvis 
4,3 og 9,3 km til lokalitetene Djupevik (lok. nr 10338) og Rossholmen (lok. nr 12018) tilhørende 
Hardangerfisk AS og Hardanger Fjordlaks AS (lok. kap. henholdsvis 1560 og 500 tonn MTB), 
matfisklokaliteter for visning (figur 11).  
 
Settefiskanlegget henter sitt vann fra produksjonsvannet til Bjølvo kraftstasjon. Det er ikke oppgang 
av anadrom fisk til inntaksstedet for vann til settefiskanlegget.    
 

H/KM 0008,
Ålvik

Rossholmen

Bjupevik

Tveitnes

 
    

    
Figur 11.    Settefiskanlegget i Ålvik og tilgrensende akvakulturvirksomhet i sjøområdene utenfor. 
Settefiskanlegg er lilla og matfiskanlegg laks er rød, og visningsanlegg for laks er rød og grønn (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). NVE har allerede vurdert tiltaket og konkludert med at tiltaket ikke er 
konsesjonspliktig etter Vannressursloven § 8. Påvirkningen på naturmangfoldet i den marine 
resipienten ansees tilstrekkelig dokumentert gjennom strømmålinger og MOM B-undersøkelse utenfor 
avløpet (Furset 2013). Føre var prinsippet behøver derfor ikke å komme til anvendelse i denne 
sammenhengen (§ 9). 
 
Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til de samlede belastningene på økosystemene 
og naturmiljøet i tiltaksområdet (§ 10). I dette tilfellet omfatter det i hovedsak påvirkninger fra 
eksisterende anlegg, samt utvidet utslipp av avløpsvann til Hardangerfjorden. 
 
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).  
 

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 30 m³/min. Med den mengden er det beregnet at 
anlegget ukentlig kan produsere 170 000 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. 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 12). Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende 
inn mot karets senter der det var stor sammenheng mellom O2 gradienter og kardiameter (R2 = 0,75), 
dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) 
mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde 
fisk og deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette 
er typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt 
samlet oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 
CO2 - lufting i karet. 
 
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.   
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Konsekvenser for biologisk mangfold og vilt  
 
Det er verken registrert viktige prioriterte naturtyper på land eller i sjø i det planlagte tiltaks- og 
influensområdet. Det omsøkte tiltaket innebærer ikke nye inngrep utover arbeid knyttet til selve 
anleggsområdet. 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. 
 
Et økt utslipp av slam på 50 meters dyp vil ikke påvirke verdifulle marine naturtyper som 
korallforekomster eller gyte- og oppveksområder for fisk Korallrevene langs norskekysten opptrer 
vanligvis på dyp fra 200 – 600 meter (Fosså m.fl. 2002, Mortensen m.fl. 2005). I kystområdene 
forekommer gjerne steinkoraller og hornkoraller allerede fra 80 m dyp (ICES 2009), selv om noen 
også kan etablere seg opp til 30 – 40 m dyp (DN 2007). Tautrarevet i Trondheimsfjorden ligger på 39 
m dyp, og er med det trolig verdens grunneste Lophelia-rev (Mortensen m.fl. 2005). Temperatur er 
viktig for utbredelsen av korallene, og i våre farvann lever kaldtvannskoraller hovedsakelig i områder 
med saltholdighet mer enn 34 ‰ og ved temperaturer mellom 4 og 8 °C (Mortensen m.fl. 2005). 
Dypvannsrevene forekommer gjerne på relativt strømutsatte åser eller kanter av hardbunn (Mortensen 
2005). Områder med for sterk strøm kan føre til at korallene ikke klarer å fange opp næringen, og for 
bratte partier kan føre til at deler av korallene brekkes av (DN 2008).  
 
 

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 virkning på landskapet da anlegget alt er etablert inne på 
industriområdet til Bjølvefossen, der selve utvidelsen skal skje i eksisterende 8- og 11 meters kar som 
skal påbygges i høyden i og utenfor eksisterende driftsbygning. 
 

Konsekvenser for landbruk  
 
Tiltaksområdet innbefatter ikke landbruksområder eller landbruksinteresser og har således ingen 
virkning eller konsekvens for dette temaet.  
 

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

Konsekvenser for vannkvalitet og vannforsyning 
 
Anlegget henter sitt vann fra driftsvannet til Bjølvo kraftverk og smelteverket. Det planlagte tiltaket 
medfører ingen virkning for vannkvalitet eller vannforsyningsinteresser i området. 
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Konsekvenser for resipientforhold 
 
Rådgivende Biologer har på oppdrag fra Bjølve Bruk AS utført strømmålinger og MOM B-
undersøkelse utenfor avløpene til anlegget. Undersøkelsen er utført med basis i standardkrav til 
utvidelsessøknaden i Ålvik fra 2,5 til 8,75 millioner sjødyktig settefisk. 
 
Resultatet av denne undersøkelsen er oppsummert tidligere i rapporten, og konsekvenser for 
resipientforhold kan oppsummeres i følgende hovedkonklusjon: 
 
Det eksisterende avløpet fra Bjølve Bruk AS drenerer til en åpen og dyp fjord med antatt meget god 
overflatevannutskifting og høy resipientkapasitet grunnet det meget dype fjordbassenget flere titalls 
km innover og utover fjorden.  
 
Sjøområdet rundt utslippet har således en betydelig resipient- og omsetningskapasitet for tilført 
organisk materiale. Det rensete avløpsvannet innlagres i overflatelaget og transporteres raskt og 
effektivt med den utoverrettede overflatestrømmen og tidevannet ut i Samlafjorden. Utslippet av slam 
slippes ut på 50 meters dyp i oksygenrike vannmasser året rundt, hvor det er høy omsetningskapasitet 
for tilført organisk materiale, og det er lite trolig at en i det hele tatt vil kunne se noen synlig negativ 
effekt av tilførslene bortsett fra helt lokalt rundt selve avløpet (0-20 m). Denne effekten vil trolig avta 
raskt utover i avløpets nærområde, 10 – 30 m fra avløpet, og mer enn 30 – 50 m fra avløpet er det lite 
trolig at man vil se noen synlig påvirkning i bunnsedimentene.  
 
Selv om strømmålingene viste moderate strømforhold utenfor slamutslippet, er dette likevel som 
forventet siden strømmålingene er utført i en bred og dyp fjord med store vannvolum som på dette 
dypet flytter seg i langsommere tempo enn i overflatelaget. En gjør også merksom på at vurderingene 
av strømforholdene er gjort ut fra hva som en mener er egnete strømforhold for oppdrett av fisk i 
merdanlegg, og ikke hva som er tilstrekkelig i forbindelse med omsetning av organisk materiale fra et 
utslipp fra settefiskanlegg. Her vil de viktigste kriteriene være at selve utslippstedet ikke ligger 
innestengt bak en terskel slik at bunndyrene alltid har tilgang på oksygen for sin sedimentomsetning, 
og at vannet rundt utslippstedet utveksles og skiftes ut med utenforliggende vannmasser, slik som ved 
utslippene utenfor Ålvik. I tillegg vil jo utslippet av ferskvann sørge for en kontinuerlig upwelling 
rundt utslippstedet, slik at vannet kontinuerlig blir skiftet ut og fornyet rundt utslippstedet og i 
nærområdet rundt utslippet.   
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Figur 13. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i en 
sjøresipient, som innlagres i overflatelaget og kun lokal sedimentering av organiske tilførsler i 
resipientens umiddelbare nærhet til utslippspunktet. Utslippet får økt sin tetthet ettersom det lettere 
ferskvannet stiger opp og blandes med sjøvannet (heltrukken linje og lyseblått). 
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Grunnet den normalt gode vannutskiftingen i Samlafjorden og upwellingseffekten av utslippet, skjer 
det en kontinuerlig bunnvannfornying ned til bunnen rundt utslippsstedet, noe som bidrar til en 
effektiv nedbryting av tilført organisk materiale her. Dette så en også ved den nylig MOM B-
undersøkelsen der det i praksis ikke var noen synlige spor av utslippene fra settefiskanlegget.   
 
Dette skyldes at ferskvannutslippet vil gi en upwellingseffekt ved at det lettere ferskvannet strømmer 
opp som en fontene mot overflaten og blandes inn til sitt innlagringsdyp i overflatelaget og 
transporteres i hovedsak utover i fjorden (figur 13). Denne indre ferskvannsfontenen vil medføre at de 
finpartikulære tilførslene vil spres effektivt vekk fra utslippstedet i vannsøylen med tidevannet og ut 
over i Samlafjorden. Bare de største partiklene vil sedimentere helt lokalt ved selve utslippet, mens 
den sterke oppstigende strømmen tar med seg alle de finere partiklene som blir innlagret i vannsøylen. 
En større økning av tilførsler av organisk stoff til dette sjøområdet i forbindelse med utvidelsen vil 
nokså sannsynlig ikke medføre økt belastning på oksygennivå i de dypereliggende områdene i 
Samlafjorden.  
 
Det er vanlig å observere en svært avgrenset punktbelastning i forbindelse med slike utslipp dersom 
utslippet skjer på dybder med relativt god vannutskifting og gode nedbrytingsforhold. Der vil naturlig 
nedbryting kunne holde tritt med tilførslene dersom det er god tilgang på oksygen ved tilførsel av 
friskt vann over sedimentet. Undersøkelser fra en rekke tilsvarende utslipp av denne type viser derfor 
at det kun er mulig å spore miljøeffekter i den umiddelbare nærhet av selve utslippet. Dette gjelder 
utslipp til tersklete resipienter med utslipp over terskeldyp samt utslipp i utersklete resipienter. Dette 
anses også å være tilfellet for disse utslippene.  
 
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 14), 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.  
 
 
Figur 14.  Sammenstilling av 
resultater fra Rådgivende 
Biologer AS sine vel 30 
undersøkelser ved 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 økning i produksjonen til 8,75 mill stk settefisk vil gi en økning av utslippene i sjø, både av 
organisk stoff og næringssalter. Med et årlig samlet salg på 788 tonn solgt fisk, trengs det en årlig 
fôrmengde på maksimalt 945 tonn. Produksjonen ved anlegget vil omtrent tredobles, men effekten på 
miljøet antas uansett helt marginalt negativ siden utslippet går ut i en stor og dyp fjord med antatt 
meget høye toleranse- og omsetningsevne for tilført organisk materiale. Det antas at effekten på 
miljøet fremdeles vil forbli akseptabel og moderat vurdert ut fra Samlafjorden/Hardangerfjordens 
naturtilstand og meget høye resipientkapasitet. 
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Samfunnsmessige virkninger  
 
Tiltaket ventes å ha en stor positiv samfunnsmessig betydning for området, ved sysselsetting av inntil 
8 – 10 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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