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FORORD  
 
 
Vest Aqua Base AS søker om å få etablere et landbasert anlegg for en produksjon av 2,5 millioner 
sjøklar rensefisk av rognkjeks på et industriområde på Årskog i Fitjar kommune. Bruk av oppdrettet 
rognkjeksyngel som rensefisk i laksemerdene er relativt nytt og har pågått i tre-fire år. Det er i ferd 
med å vokse fram en større interesse for produksjon av rognkjeksyngel da det er behov for å supplere 
med flere arter rensefisk for biologisk bekjempelse av lakselus, og det pågår flere FoU forsøk på 
produksjon, respirasjon, ekskresjon, vannforbruk og vannmiljø.  
 
Rådgivende Biologer AS er bedt om å utarbeide nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en søknad 
om nyetablering av rognkjeksanlegg på Årskog i Fitjar. Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for 
vurdering av utslippsløyve etter Forurensningsloven samt vurdering av tillatelse etter Matloven, der en 
også tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12. Det er i dokumentasjonen inkludert en 
konsekvensutredning av de omsøkte forhold. Søknaden er basert på foreliggende informasjon stilt til 
rådighet fra Vest Aqua Base AS. 
 
Det er utført en MOM B-undersøkelse og strømmålinger utenfor planlagt nytt avløp i Fitjarvika, og det 
er i denne rapporten vist til disse undersøkelsene (Tveranger & Brekke 2015).  
 
Rådgivende Biologer AS takker Vest Aqua Base AS ved Nils Bjarte Sætrevik, for oppdraget. 
 

        Bergen, 24. mars 2015. 
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Vest Aqua Base AS søker om nyetablering av anlegg for yngelproduksjon av rognkjeks innenfor et 
industriområde på Årskog i Fitjar kommune. Det søkes om en konsesjon på 2,5 millioner sjøklar 
rensefisk av rognkjeks på Årskog i Fitjar kommune. Denne rapporten oppsummerer foreliggende 
grunnlagsdokumentasjon for denne konsesjonsbehandlingen. 
 
Produksjonen vil bestå av 2,5 millioner 1 – 19 grams yngel/rensefisk levert jevnt utover i perioden 
august – april, til sammen rundt 25 tonn levert fisk. Med en antatt biologisk fôrfaktor på 1,1 vil det til 
denne produksjonen medgå rundt 27,5 tonn fôr årlig.  
 
Det blir søkt om å få slippe det urensete avløpsvannet ut i sjø i Breidvika via et nytt utslipp på rundt 12 
m dyp. Strømmålinger og en MOM B-undersøkelse vinteren 2015 viste som forventet relativt 
moderate strømforhold inne i Breidvika, men det planlagte avløpet fra Vest Aqua Base AS drenerer til 
sjøområder som har tilfredsstillende resipient- og omsetningskapasitet for den planlagte mengden 
tilført organisk materiale. MOM B-forundersøkelsen utenfor det planlagte utslippet viste en samlet 
naturtilstand tilsvarende miljøtilstand 1= ”meget god” vurdert i henhold til NS 9410:2007.  
 
Det er inkludert en enkel konsekvensvurdering, der en tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-
12 for vurdering av virkning på det ytre miljø. Den omsøkte utvidelsen medfører ikke naturinngrep 
utover utlegging av en utslippsledning i sjø i Breidvika og en inntaksledning for sjøvann i Fitjarvika. 
Anleggsområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsvirksomhet (forretning). Utvidelsen vil derfor 
ikke medføre endrede virkninger for de omkringliggende andre brukerinteressene knyttet til biologisk 
mangfold, friluftsliv, vannforsyning, resipientforhold eller kulturminner. 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.  
 
Det er rom for den omsøkte produksjonen ved anlegget og med urenset utslipp i sjø. Avløpet bør ikke 
ligge dypere enn 11-12 meter for å få best mulig spredning og omsetning av organisk materiale fra 
anlegget. Det antas i så fall en beskjeden miljøpåvirkning helt lokalt rundt det planlagte avløpet, men 
effekten antas akseptabel og moderat vurdert ut fra at det er gode omsetningsforhold for tilført 
organisk materiale utenfor utslippet. 
 
En nyetablering av anlegget vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og bidra til å skape nye 
arbeidsplassene i distriktet. Det ventes at anlegget vil kunne skape mellom 3 og 10 arbeidsplasser når 
anlegget er fullt utbygget. Anlegget vil også gi et svært viktig bidrag til en økning av 
produksjonskapasiteten av rensefisk for biologisk avlusing av laksefisk som et alternativ til bruken av 
kjemiske avlusingsmidler og dagens resistensproblematikk knyttet til dette, samt hard beskatning av 
bestanden av leppefisk.  
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VEST AQUA BASE AS 
 
 
Vest Aqua Base AS er et nystartet selskap som har som formål å drive oppdrett av høykvalitets 
rensefisk i et landbasert anlegg på Årskog industriområde i Fitjar kommune. Vårt hovedfokus vil være 
oppdrett av rognkjeks i et moderne og kostnadseffektivt landanlegg for salg til oppdrettsindustrien 
som rensefisk. Selskapets målsetning er å kunne tilby kunden stabil tilgang av en effektiv rognkjeks i 
ønsket størrelse gjennom hele året.  
 

Oppdrett av rognkjeks 
 
Oppdrettsnæringen har i dag store utfordringer med utvikling av resistens tilknyttet medikamentell 
behandling av lakselus, og det er et stort behov for alternative behandlingsmetoder. Det har i noen år 
vært forsket på bruken av rognkjeks som rensefisk mot lakselus. Rognkjeks (Cyclopterus Lumpus) har 
i forsøk vist seg å være en utmerket rensefisk som biologisk avlusningsmetode for oppdrettslaks. Den 
er robust, har god appetitt på lus, lav dødelighet og stort temperatur-toleranseområde er noen av 
fordelene. 
 
Oppdrett av rognkjeks er relativt nytt der de første konvensjonelle aktørene startet produksjonen i 
2011 og siden har flere aktører kommet til slik at det nå er omtrent 15 produsenter på landsbasis. Det 
er et stort marked for rognkjeks, og arten har vist seg velegnet som lusespiser i merd. Arten er relativt 
ny i oppdrettssammenheng, og det foregår derfor mye FOU aktivitet tilknyttet biologi, avlsarbeid, 
produksjon, vannforbruk og vannmiljø samt merdforsøk.  
 
Som lusebeiter er rognkjeksen foretrukket fremfor leppefisk da den er mer effektiv, er robust (har 
lavere dødelighet) og beiter hele året i motsetning til leppefisk som går i dvale på vinteren. For å 
kunne bruke rensefisk som en effektiv metode mot luseproblematikken er det en nødvendighet å ha 
stabil tilgang til rensefisk hele året, og det er derfor nødvendig å oppdrette rensefisk for å sikre denne 
tilgangen og samtidig bevare artsbestanden av leppefisk. Det er gjort forsøk med oppdrett av 
leppefiskarter, men den har et komplisert tarmsystem som gjør at produksjonstiden fra klekking til 
leveringsklar fisk er lang (ca. 1,5 år). Rognkjeksen tar til seg næring få døgn etter klekking og er 
leveringsklar allerede 5-6 måneder etter klekking. Det er en kontinuerlig økning i lakseproduksjonen 
og dermed et fortsatt økende behov for rensefisk. 
 

Anlegget 
 
Det nye rognkjeksanlegget ligger på Årskog ut mot Breidvika/Fitjarvika i Fitjar kommune. Anlegget 
planlegger et sjøvannsinntak i Fitjarvika på rundt 50 meters dyp vel 950 meter vest-nordvest for 
anlegget, mens avløpsvannet skal føres ut på rundt 12 meters dyp ca 100 meter fra land i Breidvika, jf. 
figur 1. 
 
Vest Aqua Base AS er i ferd med å etablere grunnlag for nyetablering av landbasert rognkjeksanlegg 
på Årskog. Anlegget skal bygges på eiet grunn (gnr 69 bnr 37) og planlegges bygget som et 
gjennomstrømmingsanlegg med oksygenering av inntaksvannet, mens det foreløpig ikke er planlagt å 
benytte karluftere i anlegget da anlegget er relativt lite og med relativt små kar sammenlignet med 
dagens kommersielle smoltanlegg for laks og ørret.  
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Figur 1. Planskisse som viser anleggsområdet samt planlagt utslipp og sjøvannsinntak til anlegget for 
produksjon av rognkjeksyngel på Årskog i Fitjar kommune.  
 
Anlegget skal bygges på egen tomt tilhørende VEM Eiendom AS (Org. nr. 913 555 562), der 
anleggsområdet er regulert til næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel for perioden 2011 – 
2022 godkjent i Fitjar kommunestyre 19. juni 2012 (figur 2).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. I 
kommuneplanens 
arealdel for 
perioden 2011 – 
2022 er 
anleggsområdet 
regulert til 
næringsvirksomhet 
(innenfor lilla felt 
ned mot sjøen). 
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Anlegget skal bygges som et gjennomstrømmingsanlegg med bruk av UV behandlet sjøvann, og 
produksjonen vil foregå innendørs i en tett bygning (figur 3).  Anlegget vil bli bygget slik at 
fiskegrupper kan holdes adskilt.   
 
Anlegget vil grovt beregnet bestå av fire ulike og adskilte avdelinger/smittemessige enheter (jf. figur 
3). 1: Stamfiskdelen: Stamfisken holdes i 4 stk 3m kar, totalt 28 m³. 2: Klekkeriet. 3: 
Startfôringsavdelingen. 24 stk 1,5 m startfôringskar, totalt 44 m³. 4: Påvekstavdelingen. 28 stk 3 m 
kar, totalt 198 m³.   
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Figur 3. Oversikt over gjennomstrømmingsanlegget sine ulike avdelinger og kar slik som det framstår på 
søknadstidspunktet.  

 

Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget skal ha sitt sjøvannsinntak via en rundt 950 meter lang 500 mm ledning som ligger på rundt 
50 meters dyp like vest for Bleikjene i Fitjarvika (figur 5).  Det planlegges en inntakskapasitet med 
UV behandlet sjøvann på 7,5 m³/min, men som på sikt kan økes til 12,5 m³/min slik at anlegget sikrer 
seg en inntakskapasitet som gir muligheter for utvidelse på et senere tidspunkt. Vannet planlegges 
filtrert gjennom en 80 µm filterduk (UNIK hjulfilter) og UV-behandles før det benyttes på anlegget.      
  
Anlegget bygges med oksygeneringsanlegg med tilførsler både til driftsvannet (grunnoksygenering) og 
ved diffusorer til de enkelte karene. Startfôringsavdelingen blir oksygenert med kjegle i 
vannstrømmen inn til avdelingen, med diffusorer i beredskap til nødoksygenering. I yngelhallen i 1. 
etasje tilføres oksygen med ringledning med høyoksygenert vann som blir tilsatt hvert enkelt kar via 
membranventil inn på strålerør. I påvekstavdelingen ute blir avdelingen med 8 m kar tilført oksygen 
via felles kjegler som blir dosert i strålerør i tillegg til diffusorsteiner i karene for nødoksygenering. 
Oksygentilførselen i 11 m, 12 m og 16 m karene skjer via en kjegle pr kar inn på strålerør i tillegg til 
til diffusorsteiner i karene for nødoksygenering.  
 
Det 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 7 mg O2/l i sjøvann, og stenges ved en oksygenmetning på 9 mg O2/l i sjøvann. 
 
Selv om anlegget planlegges bygget slik at oksygen kan tilføres i alle driftsfaser etter klekking, vil 
anlegget driftes mest mulig med bruk av sjøvann og lite oksygen i tidlige livsstadier, med økende grad 
av oksygenering etter hvert som fisken vokser og biomassen i karene øker fram mot levering. 
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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. Med rett vinkel på 
tilførselsrørene for nytt vann, eller påmontering av inntaksrør som er plugget i enden og perforert i 
lengderetningen ned i karet, vil en få en betydelig sirkulerende hastighet på vannet i karet, slik at det 
ikke samles opp skitt og avfall i bunnen av karene.     
 

Planlagt produksjon 
 
Anlegget planlegger oppstart av produksjonen med innlegging av 22 liter rogn i april 2015. 
 
Rognkjeksen gyter naturlig på våren slik at første generasjon settes i produksjon mai 2015, og første 
leveranse vil være desember 2015. Det blir etablert klekkeri og stamfiskanlegg slik at man kontrollerer 
hele verdikjeden og dermed er en uavhengig produsent av rognkjeks.  
 
Grunnet tiden det tar å røkte frem stamfisk, vil produksjonen de første generasjonene være avhengig 
av rogn/melke fra naturliggytende stamfisk, mens de senere generasjoner vil bli strøket og klekket fra 
egen stamfisk. Dette gjør at man vil få avkastning for stamfiskavdelingene med tiden, og vi vil da 
kunne tilby stabil tilgang av rognkjeks hele året i de størrelser som er nødvendig.  
 
Strukturen på fremtidens rognkjeksnæring er vanskelig å forutse, men det er ikke usannsynlig at tre 
nivåer blir gjeldende: 1) Spesialiserte klekkerier med stamfiskbestander, som leverer små yngel store 
deler av året og 2) Enklere påvekstanlegg som tar fasen fra yngel til utsettingsklare størrelser eller 3) 
En kombinasjon av disse. Ut fra dette velges en produksjonsplan basert på mulighetene for alle disse 
alternativene, jf. tabell 1:  
 
Øvrige forutsetninger som er lagt til grunn for produksjonsplanen er:  
 

• Svinn fra innlegg av rogn frem til ferdig startfôret antall: 15 % første året, deretter hhv. 7 og 5 
% i år 2 og 3.  

• Svinn i produksjonen: 1,5-2 % per måned første året, deretter 1-1,5 % per måned i år 2 og 3.  
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir rundt 25 tonn årlig når anlegget er i full produksjon. Med en 
fôrfaktor på rundt 1.1, vil det medgå rundt 27,5 tonn fôr årlig.  
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Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus for årene 2015 – 2018 i anlegget på Årskog med 
overslag over fiskemengde ved utgangen av hver måned gjennom året av alle typer fisk, samt samlet 
mengde i anlegget og antall solgte fisk. Tall fra Vest Aqua Base AS. 

 
Rognkjeks 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum

Egg (Liter) 22

Svinn 242 500 27 483 20 200 19 897 16 098 9 104 8 058

Antall Fisk 1 616 657 1 374 157 1 346 674 1 326 474 1 306 577 1 290 479 1 281 375

Biomasse (Kg) 135 1 326 3 920 6 452 8 970

Vekt (Gram) 0,10 1 3 5 7

Forforbruk, Kg 1 648 2 072 772 787 5 279

Salg (Antall) 743 334 743 334

1 gr

4 gr

7 gr 743334
15 gr

Salg (biomasse), kg 5203 5203

Rognkjeks 2016 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum

Egg (Liter) 32

Svinn 5 300 5 247 3 841 165 200 3 923 32 428 31 941 18 575 14 589 12 686 11 363

Antall Fisk 529 984 524 684 352 770 2 360 000 2 194 800 2 161 877 2 129 449 1 857 508 1 553 933 1 286 011 1 146 658

Biomasse (Kg) 5 300 7 870 6 703 216 2 129 5 573 7 770 9 002 11 467

Vekt (Gram) 10 15 19 0,1 1 3 5 7 10

Salg (antall) 166 667 348 929 240 000 285 000 253 333 126 667 1 420 596

Salg (biomasse), kg 2500 6630 240 855 1267 887 12378

Rognkjeks 2017 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum

Egg (Liter) 38

Svinn 11 351 11 239 8 367 142 500 40 613 26 669 26 402 23 038 18 158 14 826 13 128

Antall Fisk 1 135 294 1 123 943 922 704 2 850 000 2 707 500 2 666 887 2 640 218 2 303 816 1 815 778 1 482 620 1 312 794

Biomasse (Kg) 13 624 16 859 17 531 267 2 640 6 911 9 079 10 378 13 128

Vekt (Gram) 12 15 19 0,1 1 3 5 7 10

Salg (antall) 190 000 914 337 310 000 465 000 315 000 155 000 2 349 337

Salg (biomasse), kg 2850 17372 310 1395 1575 1085 24587

Rognkjeks 2018 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum

Egg (Liter) 38

Svinn 12 980 15 440 11 500 3 212

Antall Fisk 1 299 666 1 286 686 958 746 322 246

Biomasse (Kg) 14 296 15 440 12 464 4 834

Vekt (Gram) 11 12 13 15

Salg (antall) 312 500 625 000 319 034 1256534

Salg (biomasse), kg 3750 8125 4786 16661
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Planlagt vannbruk  
 
I det følgende er det foretatt en teoretisk utregning av oksygen- og vannbehov for den planlagte 
produksjonen av rognkjeks i gjennomstrømmingsanlegget. 
 
Kommersiell oppdrett av rognkjeks er relativt nytt, og det er derfor noe avgrenset hvor mye kunnskap 
som er tilgjengelig når det gjelder oksygenbehov til rognkjeks i tidlige livsstadier samt hvilket 
vannbehov fisken trenger for å kunne innfri Mattilsynets rettledende grenseverdier for CO2 og 
ammonium (NH4

+) i karene, som forøvrig gjelder for laksefisk i gjennomstrømmingsanlegg. 
 
Vårt utgangpunkt for beregning av vannbehov hos rognkjeks tar utgangspunkt i erfaringstall fra 
Ryfylke Rensefisk AS hentet fra et foredrag holdt på Rensefiskkonferansen på Gardemoen 3 – 4. mars 
2014 (figur 4). 
 

 
 
Figur 4. Oversikt over oksygenforbruk samt utskillelse av CO2 og ammonium (NH4

+) hos rognkjeks 
mellom 4 og 18 gram ved 8 og 12 ºC . Opplysningene er hentet fra http://www.sjomat.no/wp-
content/uploads/2014/03/12-aanonsen-Ryfylke-Rensefisk-P.Aanonsen-PP_Rensefiskkonferansen-3-
mars2014.pdf. 
 
Rognkjeks har stort temperaturtoleranseområde (mellom 4 og 16 ºC) der optimum for vekst ligger 
rundt 13 ºC for liten yngel. Som grunnlag for beregning av vannbehov har vi lagt til grunn et 
oksygenbehov hos rognkjeks på mellom 2,5 og 4 mg/kg/min for fisk mellom 3 og 19 gram (tabell 2) 
ved en temperatur mellom 8 og 12 ºC, mens vi for de mindre stadiene benytter et noe høyere 
oksygenbehov, tilsvarende som for lakseyngel. I utregningene er det lagt til grunn at et forbruk av 1 
mgO2/l, frigjør 1,3 mgCO2/l og 0,1 mgNH4

+/l.    
 
Videre er vannbehovet beregnet med bakgrunn i de rettledende grenseverdiene for CO2 og ammonium 
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(NH4
+) på henholdsvis 15 og 2 mg/l i karene. Dette er også nedfelt som veiledende verdier i 

merknadene til § 21 i akvakulturdriftsforskriften, og Mattilsynet legger disse størrelsene til grunn som 
veiledende, måleparametere for landbaserte settefiskanlegg med laksefisk. Vi har valgt å legge disse 
bergningene til grunn for utregning av vannbehov også for rognkjeks, men vil samtidig presisere at 
tallene i beste fall er veiledende, at de gjelder for ferskvann, men at anlegget normalt har mer sjøvann 
til disposisjon enn den minimum vannmengde som trengs for å innfri Mattilsynet sine krav.   
 
Tabell 2. Produksjon, temperatur, oksygenbehov og vannbehov for hver måned for en produksjon av 
2,5 millioner rognkjeks i anlegget på Årskog.  
 

Måned Rognkjeks

oksygen vann Øke vannbruk Vannbruk ved

antall snittvekt biomsasse oksygenbehov oksygen tilgj. behov for å holde maks 2 mg NH4+

1000 gram tonn temp mg/kg g/min mg O/l liter/min 15 mg CO2/l i karene

J 1135 12 13,62 8 2,5 34,05 16,65 2045 3,0 2,5

F 1124 15 16,86 8 2,5 42,15 16,65 2532 3,7 3,1

M 923 19 17,54 8 2,5 43,84 16,65 2633 3,9 3,2

A

M

J

J 2667 0,1 0,27 14 10,2 2,72 13,48 202 0,2 0,2

A 2640 1 2,64 14 8,9 23,50 13,48 1743 2,1 1,2

S 2304 3 6,91 12 4 27,65 14,45 1913 2,5 1,4

O 1816 5 9,08 10 3,5 31,78 15,51 2049 2,8 1,6

N 1483 7 10,38 10 3,5 36,33 15,51 2343 3,2 2,5

D 1313 10 13,13 8 2,5 32,83 16,65 1971 2,9 2,4

Ved 200 % oksygenering Uten CO2 lufting, m³/min

 
For å oppfylle mattilsynet sine krav til CO2 og ammonium (NH4

+) i karene, bør vannbruken i anlegget 
ikke ligge noe særlig under 3,5 – 4 m³/minutt teoretisk beregnet forbruk på månedsbasis (tabell 2). 
Vannforbruket beregnes fra en kombinasjon av fiskens størrelse og vanntemperaturen. Anlegget har 
ett innlegg av rogn i april og legger opp til en relativt jevn produksjon med levering av salgsklar yngel 
og småfisk både høst og vinter (tabell 1). 
 
Anlegget planlegger et sjøvannsinntak med en kapasitet på rundt 7,5 m³/min, som på sikt planlegges 
økt til 12,5 m³/min. Dette innebærer at anlegget hele året har mer vann tilgjengelig enn vannbehovet i 
gjennomstrømmingsanlegget basert på at NH4

+ nivået i karene ikke skal overstige 2 mg/l, jf. tabell 2. 
Siden det skal benyttes sjøvann med høyere pH enn i ferskvann, vil økningen i pH medføre at en større 
del av TAN (total ammonia nitrogen) foreligger som uionisert ammoniakk, og det er denne formen 
som er giftig for fisk. Et nivå av TAN i karene på inntil 1 mg/l og bruk av sjøvann er ikke høyere enn 
at en trolig fortsatt vil ligge godt innenfor fisken sin tålegrense for NH3 i karene, og anlegget vil 
normalt benytte seg av den tilgjengelige vannmengden slik at mengde ammonium i karene normalt 
ikke vil overstige 1 mg NH4

+     
 

Avløp til sjø 
 
Avløpsvannet blir ført urenset ut i sjø i Breidvika på ca 12 m dyp via en rundt 100 m lang (Ø500 mm 
PEH) utslippsledning. Anlegget planlegger ikke rensing av avløpsvannet, da produksjonen ved 
anlegget er liten samt at utslippet går ut i et relativt åpent sjøområde med tilfredsstillende 
vannutskifting og resipientkapasitet. 
 
Anlegget vil bli bygget med best tilgjengelig teknologi og planløsninger der en også tar hensyn til at 
fisk ikke skal rømme fra anlegget. Dette kan f. eks bestå i å etablere en dobbel sikring med hensyn på 
rømming av fisk fra anlegget med sikring på hvert enkelt kar (rist), men også ved etablering av eget 
oppsamlingskar med rist hvor påvekstanlegget er samt sil på avløpet, slik det tradisjonelt og 
nødvendigvis er på alle settefiskanlegg. Sikkerhet for rømming er således ivaretatt. Lokaliteten 
planlegges også anlagt med fysiske rømmingsbarrierer (ringmur) for å kunne håndtere svært sjeldne 
hendelser, slik som ev. havari av større kar.   
 
Det er planlagt et fôrforbruk på rundt 27,5 tonn i året når anlegget er fullt utbygget til en årlig 
produksjon på 2,5 millioner yngel/småfisk. 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2044 11 

Utslipp fra fiskeanlegg tilsvarer en slamproduksjon på ca 1 tonn pr tonn produsert fisk, og med et 
tørrstoffinnhold på 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 kommunalt 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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Figur 5. Plassering av inntaksledning for sjøvann i Fitjarvika og utslippet i Breidvika. 
 
Anlegget planlegger ikke noe rensing av utslippet, og det omsøkt anlegget på Årskog vil, med en årlig 
produksjon på 25 tonn fisk inkludert noe svinn av fisk (dødfisk), da få følgende ”stoff-produksjon”:  

• Samlet utslipp blir på omtrent 3,75 tonn TOC /6,6 tonn BOF7 / 5,63 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 25 tonn, tilsier dette en totalmengde på 0,35 tonn fosfor i avløpet fra karene pr år. 
Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er 
partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst.  

• Samlet utslipp før rensing blir da på omtrent 350 kg fosfor hvorav 105 kg er oppløst. 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (Miljødirektoratets veileder kapittel 5) har egne formler 
for beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 25 tonn) og fôrbruk (her 27,5 tonn) slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 1,28 tonn årlig 

• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 =  246 kg årlig 

• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 3,3 tonn C årlig 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet for denne vurderingen består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved 
gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. Vannressurslovens § 3), mens 
influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet for den omsøkte nyetableringen ved Vest Aqua Base AS sitt anlegg på Årskog blir 
utbyggingsområdet, dvs de arealmessige endringene. Tiltaket omfatter et rundt 1,8 da stort område 
(anleggsområdet) som i Fitjar sin kommuneplan for perioden 2011 – 2022 er avsatt til 
næringsvirksomhet. Det skal også legges en ny rundt 950 m lang inntaksledning for sjøvann på rundt 
50 meters dyp ut mot Fitjarvika samt et utslipp på rundt 12 meters dyp i Breidvika rundt 100 meter fra 
land.   
 
Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 
tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Tiltaksområdet for nyetableringen blir da 
foruten selve anleggsområdet eventuelt endrede forhold i resipienten ved etablering av utslippet. 
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.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 

Resipienten Fitjarvika.  
 
Vest Aqua Base AS planlegger et utslipp til sjø i Breidvika utenfor Årskog. Breidvika er en 
nordvestvendt og relativt grunn våg som er rundt 900 meter lang og 250 – 400 meter bred, og som 
munner ut i Fitjarvika mot nordvest på høyde med Ryssnesbleikjene og Leirpollneset (figur 6). Ved 
utløpet av Breidvika er det rundt 25 meter dypt, og det dybdes svakt nedover til 50 meters dyp rundt 1 
km nordvest for Årskog. Det ligger et lokalt dypområde på vel 100 meters dyp omtrent midt i 
Fitjarvika før det videre nordvestover grunnes oppover mot en terskel på 68 meters dyp ved Fonno. 
Videre mot nordvest dybdes det nedover til rundt 150 meter mellom Fonno og Skumsnes i overgangen 
til Selbjørnsfjorden før det dybde bratt nedover til flere hundre meters dyp i Selbjørnsfjorden. 
Hovedterskelen inn til Fitjarvika mot nordvest er såpass dyp at en trolig kan påregne god utskifting av 
vannmassene i omtrent hele resipienten inkludert Bredivika i mesteparten av året, og med tilnærmet 
full oksygenmetting i utslippsområdet i Breidvika gjennom hele året.  
 

 
 
Figur 6. Oversiktskart over dybdeforholdene i Fitjarvika og nordover mot Selbjørnsfjorden med 
plasseringen av det planlagte anlegget på Årskog. (fra http://kart.fiskeridir.no/). 
 
Sjøområdet i Breidvika er relativt grunt, med dybder ned mot 20 meter i midtre del, og ned mot 30 
meter i overgangen mot Fitjarvika i nord (figur 7).   
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Figur 7. Kart over Breidvika med dybdeforhold og planlagt utslippsted. Dybdepunkt er understreket, 
og terskler er markert med rød kursiv. (fra http://kart.fiskeridir.no/). 
 
Breidvika ble loddet opp med Olex i forbindelse med MOM B-undersøkelsen 25. februar 2015 for å få 
et noe mer detaljert bilde av dybdeforholdene og tersklene i utslippsområdet. Bunnen skrår slakt fra 
land og nedover mot vest til ca 12 m dyp, omtrent 80 meter fra land der ledningen er planlagt (figur 
8). Derfra går bunnen noe brattere ned til 17-18 meters dyp over en distanse på ca 20 meter, før 
bunnen flater ut i et dypområde på 18 – 20 meter. Dette lokale dypområdet har en utstrekning på ca. 
125x125 meter der dybden er større enn 18 meter, og største dyp er 21 meter, omtrent 120 meter fra 
det planlagte utslippsstedet. Terskeldypet til dypområdet er 17 meter, og finnes tre steder mot 
nordvest, vest og sørvest i en avstand på 150 – 250 meter fra utslippet (figur 8). Utenfor tersklene blir 
det gradvis dypere ned mot et dypområde på ca. 29 meter, omtrent 550 meter nordvest for planlagt 
utslipp. 
 
I henhold til Vann-nett er Fitjarvika en egen vannforekomst med en størrelse på vel 7 km², 
(fjordkatalog nr 02.60.01.05.02-C), og i henhold til EUs vannrammedirektiv er Fitjarvika av typen N3 
= “beskyttet kyst/fjord”. I henhold til Vann-nett er økologisk tilstand satt til ”god”, mens kjemisk 
tilstand er udefinert, men kunnskapsgrunnlager er middels. 
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Figur 8. OLEX kart over bunntopografien i Breidvika loddet opp i forbindelse med MOM B-
forundersøkelsen 25. februar 2015. Utslippet planlegges lagt ut via en utslippsledning på 12 meters 
dyp. 
 
 
I forbindelse med denne søknaden om etablering av nytt landbasert rognkjeksanlegg har Rådgivende 
Biologer AS utført strømmålinger og en MOM B-undersøkelse utenfor planlagt nytt avløpssted i 
Breidvika.   
 
I perioden 23. januar – 25. februar 2015 ble det målt overflatestrøm på 2 m dyp og bunnstrøm på 10 m 
dyp like ved det planlagte utslippspunktet i Breidvika ved Årskog, og det ble benyttet SD 6000 Gytre 
rotormålere til strømmålingene. Det ble målt svak strøm i hele vannsøylen ned til bunnen utenfor det 
planlagte avløpet til Vest Aqua Base AS, med gjennomsnittlig hastighet på henholdsvis 2,3 og 1,3 
cm/s på 2 og 10 meters dyp. I overflaten på 2 m dyp var det en dominans av strøm i nordvestlig – 
nordnordøstlig retningsområde. På 10 m dyp var strømbildet noe mer ”uklart og kaotisk” med en 
overvekt av strøm og vannfluks i vestsørvestlig og sørøstlig retning delvis innover i Breidvika. 
Strømforholdene er likevel tilstrekkelige til å sikre en tilstrekkelig spredning av organisk materiale fra 
anlegget, der en i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente en effektiv og god omsetning av 
organisk materiale fra det planlagte avløpets nærområde og utover i resipienten. I perioder med 
vinddrevet strøm vil en også få resuspensjon og ytterligere spredning av organisk materiale utenfor 
utslippet (Tveranger og Brekke 2015). 
 
Det ble også utført en MOM B-undersøkelse utenfor det planlagte avløpet 25. februar 2015. Det ble 
tatt 10 grabbhogg nord, vest og sør for utslippet i en avstand fra 0 – 200 meter fra utslippet og på 
dybder fra 8,5 til 21 meter. Bunnsubstratet utenfor avløpet var dominert av stein- og fjellbunn på de 
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grunneste stasjonene nærmest land og mer sedimenterende forhold med prøver bestående av 
hovedsaklig skjellsand, sand, silt og leire og med innslag av grus innimellom på de dypere stasjonene. 
Den samlete naturtilstanden tilsvarte tilstand 1 = ”meget god” i det undersøkte sjøområdet utenfor det 
planlagte utslippet vurdert i henhold til NS 9410:2007 (Tveranger og Brekke 2015). 
 
 

Biologisk mangfold og verneinteresser 
 
Naturbase (www.dirnat.no) har ingen registrerte verneinteresser eller prioriterte naturtyper i 
området rundt anlegget og rundt Fitjarvika. Det er ikke registrert naturtyper i nær- og 
influensområdet til anlegget, men det foreligger flere registreringer i området rundt og ned mot 
nordlige deler av Fitjarvika. På nordøstsiden av Fitjarvika ligger det to naturbeitemarker på Skumsnes 
(BN 00042283) og Geitahaugane (BN 00042293), og som er av svært viktig verdi (A). På østsiden av 
Fonno er det registrert naturtypen rik edellauvskog som er av lokalt viktig verdi med vekting C (BN 
00042282).  
 
Det er flere viktige artsforekomster i området rundt det planlagte anlegget, men de fleste av disse 
ligger i god avstand fra nær- og influensområdet. Det er et raste- og yngleområde for andefugler av 
lokalt viktig verdi (C) på Landatjødno rundt en km nord for Årskog (BA00033810). På Landavarden 
er det registrert et yngleområde for ravn som er lokalt viktig (BA00033832). Det er registrert et 
yngleområde for gråspett av viktig verdi (B) nordøst for anleggsområdet på Årskog (BA00033825). 
Sørøst for anleggsområdet er det registrert et yngleområde for spurvehauk av viktig verdi 
(BA00033826). Like sørvest for Breidvika er det registrert et yngleområde for fiskemåke som er lokalt 
viktig (BA00033817, figur 9).   
 
I artsdatabanken er det mange observasjoner av rødlistede arter som kan nevnes uten at selve 
tiltaksområdet eller influensområdet i noen særlig grad kommer i konflikt med disse. Ingen av de 
rødlistede observasjonene er gjort nærmere enn 500 meter fra anleggsområdet, og for de 
artsobservasjoner som er gjort på Årskog og på Rossnes samt på land og på sjø helt nord i Fitjarvika, 
så henvises det til artsdatabanken. 
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Figur 9. Nærmeste registrerte utvalgte naturtyper, og artsforekomster i området (fra Naturbase). 
 
 
 

Fiskeri- og havbruksinteresser  
 
Det ligger til sammen 6 lokaliteter innen en radius på 10 kilometer fra sjøvannsinntaket til 
rognkjeksanlegget på Årskog (jf. figur 11) Det er tre matfisklokaliteter for laks og ørret, to 
torskelokaliteter og ett settefiskanlegg for laks og ørret.  Ingen av disse lokalitetene ligger nærmere 
enn 1,9 kilometer fra endepunktet for utslippet og 1,3 km fra sjøvannsinntaket.       
 
Det er registrert ett gyteområde for fisk (torsk) i Fitjarvika. Det er også registrert fiskeplasser med 
bruk av både passive redskaper etter torsk og aktive redskaper etter sei. 
 
Utslippet fra avløpsledningen samt sjøvannsinntaket ligger rundt to km fra nærmeste kaste- og 
låssettingsplass i Fitjarvika (figur 10). 
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Figur 10. Oversikt over fiskeriinteresser i tiltaks- og influensområdet. 

 
 

Kulturminner 
 
I henhold til riksantikvarens Askeladden-database er det ikke registrert kulturminner i anleggets nær- 
eller influensområde. De nærmeste registreringene ligger rundt 0,8 km sørvest for anleggsområdet på 
vestsiden av Rossnes.     
 
 

Landskap 
 
Anlegget planlegges lokalisert i kystlandskapet innenfor øyene vest i Fitjar, et område som er preget 
av fjorder og sund med mange små øyer og holmer. Anlegget planlegges etablert innenfor et allerede 
eksisterende og delvis opparbeidet og utplanert industriområde, som allerede har satt sitt preg på 
landskapet på øst og nordøstsiden av Fitjarvika. Tiltaksområdet ligger på Årskog, som er omgitt av 
landbruksområder og små områder med tidligere lynghei, der de sentrale fjellområdene på Stord reiser 
seg like innenfor. Dette gir på den ene side kontraster med betydelig inntrykksstyrke, og landskapet 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2044 19 

utgjør på mange måter en naturlig helhet. Anlegget ligger imidlertid ikke synlig til for allmenn ferdsel 
fra denne siden. Landskapsbildet klassifiseres til “klasse B2" som omfatter det typiske landskapet for 
regionen med gode kvaliteter uten de helt enestående elementene.  

 
Akvakultur og smittehensyn 
 
Fra det omsøkte anlegget sitt planlagte inntak for sjøvann er det 1,3 km til nærmeste matfisklokalitet 
for torsk (1000 m³ oppbevaring), Klubben (lok. nr 11491) tilhørende Ronald Solli ANS. Det er 2,2 km 
til en matfisklokalitet for laks, Matløysa (lok. nr 21915), 2340 tonn MTB og tilhørende Sjøtroll 
Havbruk AS. Det er henholdsvis 6,6 og 7,3 km til to matfisklokaliteter for laks/visningsanlegg, 
Dyrholmen Øst (lok. nr 32117) og Dyrholmen Vest (lok. nr 32157), begge på 780 tonn MTB og 
tilhørende Engesund Fiskeoppdrett AS. Det er 9,0 km til neste matfisklokalitet for torsk (19,5 tonn 
oppbevaring), Siglo S (lok. nr 11593) tilhørende Brødrene Siglen Partsrederiet ANS. Det er 6,5 km til 
utslippspunktet til settefiskanlegget Sjøtroll Havbruk AS i Kobbavika (lokalitet 11493 Kjærelva, 20 
millioner stk settefisk), jf figur 11. 
 
Det er vel 30 km fra vanninntaket til nærmeste lakseførende vassdrag (Oselva). 
 
Rognkjeksanlegget skal benytte sjøvann i sin produksjon. 
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Figur 11. Rognkjeksanlegget på Årskog og tilgrensende akvakulturvirksomhet i og rundt Fitjarvika. 
Settefiskanlegg er lilla, matfiskanlegg for laks og ørret er rød, stamfiskanlegg for laks og ørret er 
grønn, og marine anlegg er brun (fra www.fiskeridir.no). 
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Inntaksledningen for sjøvann ligger henholdsvis rundt 1,1 og 1,4 km fra kloakkutslippene i Leirpollen 
og Russevika (figur 12). Inntaksledningen for sjøvann ligger imidlertid så dypt og så langt i fra 
kloakkutslippene at det er helt usannsynlig at kloakkvann vil kunne påvirke sjøvannsinntaket. Det 
ferskvannsbaserte kloakkvannet vil uansett stige opp og innlagres i overflatelaget i Fitjarvika og 
spredes, fortynnes og borttransporteres med tidevannet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. 
Sjøvannsinntaket ligger på 
-50 m dyp mens 
kloakkavløpene i 
Leirpollen og Russevika 
ligger på rundt -10 m dyp.   
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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). Påvirkningen på naturmangfoldet i den marine resipienten ansees 
tilstrekkelig dokumentert gjennom en nylig MOM B-forundersøkelse og strømmålinger utenfor 
planlagt nytt utslipp i Breidvika og en vurdering av disse i forbindelse med søknaden om nyetablering 
av rognkjeksanlegget. 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 
nyetablering av anlegget samt omsøkt utslipp av avløpsvann til Breidvika.  
 

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 rognkjeksanlegget 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. Ved intensiv 
produksjon og redusert vannbruk må det tilsettes oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. 
pH og mengde vann til fisken må nøye overvåkes for at fisken ikke skal utsettes for kritiske nivåer av 
NH3. Alle disse forholdene er redegjort for i tidligere kapitler.  
 
For at anlegget skal kunne holde et nivå på under 15 mg CO2/l i karene samtidig som en også skal 
ligge under 2 mg NH4

+/l i karene, må vannbruken ikke være lavere enn 3,5 – 4 m³/minutt teoretisk 
beregnet forbruk i perioden januar – mars, hvilket er lavere enn den vannmengden som anlegget 
samlet har tilgjengelig for sin produksjon (rundt 6 m³/min sjøvann, som fort kan økes til 10 – 20 
m³/min ved behov).   
 
Tilsetting av oksygen gir en vannsparingseffekt. Det finnes ulike måter å tilsette oksygen på, men de 
vanligste er tilsetting av oksygenovermettet vann på innløpsstokken til driftsvannet i tillegg til 
individuell oksygentilsetting til hvert kar. Basert på de ulike prinsippene for tilførsel av oksygen kan 
en oksygenere vannet som kommer inn til fisken i karet til 200 – 400 % metning. Det er mulig å 
dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede metningen en ønsker på ha i karene på 
anlegget.   
 
Det er ikke ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn rundt 100 % overmetning, 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 13). 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), 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2044 22 

dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) 
mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde 
fisk og deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette 
er typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt 
samlet oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 
CO2 - lufting i karet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Det er liten 
sammenheng mellom 
oksygenmetningen i 
innløpsrøret og maksimalt 
registrert oksygenmetning 
i oppdrettskar. 

 
 
 
Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom 
oksygennivå i karet og oksygenmetning i innløpet. Mattilsynets ønske om at oksygenmetningen i 
karene ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble 
benyttet opp mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det 
ikke mulig å unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige 
innholdet av oksygen i vannet. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets 
grenser er godt innenfor rekkevidde i omsøkte anlegg, selv ved betydelig oksygentilsetting. 
 
Med god tilgang på sjøvann, burde det ikke være problem å sikre fisken en god vannkvalitet både med 
hensyn på karbondioksid og ammonium i anlegget.  
 

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

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

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

Konsekvenser for landskap 
 
Virkninger for landskapet og oppfattelsen av det er knyttet til hvordan den omsøkte nyetableringen av 
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anlegget vil framstå i landskapet. Dette er i hovedsak knyttet til byggingen og utformingen av anlegget 
og hvilke bygningsmessige og tekniske løsninger som velges. Anlegget skal bygges innenfor et 
allerede opparbeidet industriområde tilrettelagt for næringsaktivitet og godkjent for dette i 
kommuneplanen. Byggingen av anlegget vil således framstå som et positivt element i landskapsbildet i 
stedet for bare å ha innsyn til et planert industriområde uten aktivitet. Virkningene for landskapet 
ansees å være positivt også fordi området allerede er sterk påvirket gjennom etableringen av 
industriområdet. Det antas derfor å bli en positiv konsekvens for landskapsopplevelsen. Bygging av et 
modernisert og nytt anlegg vil som oftest bli oppfattet som et nytt positivt element i 
landskapsopplevelsen siden en ved utformingen av anlegget kan tilpasse dette til omgivelsene. 
 

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

Konsekvenser for frilufts- og andre brukerinteresser 
 
Tiltaket vil ikke få noen virkning for friluftsliv, utøvelsen av fisket eller andre brukerinteresser knyttet 
til sjøområdet.   
 

Konsekvenser for resipientforhold 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Vest Aqua Base AS utført en MOM B-forundersøkelse og 
strømmålinger vinteren 2015, som viste gode miljøforhold der naturtilstanden tilsvarte tilstand I= 
”meget god”. Det forventes at miljøforholdene etter etablering av anlegget på Årskog fremdeles vil 
være gode, der en eventuell påvikning kun vil kunne observeres i avløpets nærsone (0 – 20 m) ved 
utslippet.   
 
Selv om strømmålingene viste moderate strømforhold, er dette likevel som forventet siden 
strømmålingene er utført inne i en våg. En gjør også merksom på at vurderingene av strømforholdene 
ved bunnen 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 i 
Breidvika.   
 
Utslippet av sjø vil gå ut i vannmasser med omtrent samme tetthet som de omkringliggende 
vannmassene, og innblandingsdypet vil bli omtrent det samme som utslippsdypet. Det kan påregnes at 
det blir en helt moderat påvirkning rundt selve utslippspunktet, men utslippene er små og 
produksjonen beskjeden, og en kan erfaringsmessig anta at det som sedimenterer rundt avløpet og i 
dets nærområde vil bli effektivt omsatt og nedbrutt. Tilførsler av organisk stoff av denne størrelse til 
dette sjøområdet vil derfor trolig ikke i noe særlig grad medføre belastning på oksygennivå i det lokale 
og relativt grunne dypområdet i Breidvika eller videre utover mot Fitjarvika. Siden vannet i Breidvika 
ikke er innestengt bak noen terskler av betydning, og vannmassene daglig og kontinuerlig utveksles 
med de utenforliggende vannmassene mot nord i Fitjarvika, vil det alltid være friske og oksygenrike 
vannmasser rundt utslippet og utover i resipienten som sørger for god oksygentilgang til 
bunndyrfaunaens nedbryting av organisk materiale. Selve utslippstedet ligger slik til 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 utslippet i Breidvika 
 
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 i utersklete resipienter, 
samt utslipp til tersklete resipienter med utslipp over terskeldyp. Dette anses også å være tilfellet for 
de omsøkte utslippene, og det er derfor ikke planlagt etablert noe rensing av avløpet fra anlegget.  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2044 24 

 
Rådgivende Biologer AS har gjennomført undersøkelser ved avløp fra mer enn 30 settefiskanlegg 
langs kysten. Der er benyttet NS 9410:2007-metodikk med en 0,025 m² stor grabb, og prøver er tatt i 
økende avstand fra eksisterende utslipp. Utenfor urensete avløp fra settefiskanlegg er det vanlig å 
observere en avgrenset punktbelastning, dersom det er god oksygentilgang med gode nedbryting som 
holder tritt med tilførslene. En sammenstilling av resultatene fra mer enn 30 undersøkelser av avløp fra 
settefiskanlegg, viser at miljøvirkningen på bunnen, selv med store utslipp, sjelden har noen betydelig 
miljøvirkning mer enn 50 meter unna selve utslippspunktet (figur 14). 
 
Figur 14.  Sammenstilling av 
resultater fra Rådgivende 
Biologer AS 31 undersøkelser av 
utslipp til sjø fra settefiskanlegg, 
der det er benyttet MOM-B / NS 
9410:2007-metodikk med 
grabbhogg i økende avstand fra 
selve utslippspunktet. Fargene er 
i henhold til NS 9410:2007: Blå 
= ”meget god”, grønn = ”god”, 
gul = ”dårlig” og rød = ”meget 
dårlig” miljøtilstand. 

 
 
Vest Aqua Base AS søker om en utslippsramme på rundt 25 tonn i året for produksjon av rensefisken 
rognkjeks i et nytt anlegg på Årskog i Fitjar kommune. Anlegget vil driftes som et 
gjennomstrømmingsanlegg. Alt avløp fra anlegget planlegges sluppet urenset ut i sjø grunnet de små 
utslippene der en har tilfredsstillende nedbrytingsforhold i Breidvika/Fitjarvika.   
 
Det er anslått at den omsøkte nyetableringen ikke vil ha skadevirkninger på miljøet i 
Breidvika/Fitjarvika. Den omsøkte produksjonen vil kunne gi en helt moderat miljøpåvirkning lokalt 
utenfor avløpet i Breidvika, men det antas at effekten på miljøet i Breidvika/Fitjarvika vil forbli 
akseptabel og moderat vurdert ut fra den beskjedne produksjonen anlegget representerer i forhold til 
dagens kommersielle smoltanlegg som gjerne har en årsproduksjon på 1000 tonn eller mer i året.   
 

Samfunnsmessige virkninger  
 
En nyetablering av anlegget vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og bidra til å skape nye 
arbeidsplasser i distriktet. Det ventes at anlegget vil kunne skape mellom 3 og 10 arbeidsplasser når 
anlegget er fullt utbygget. Anlegget vil også gi et svært viktig bidrag til en økning av 
produksjonskapasiteten av rensefisk for biologisk avlusing av laksefisk som et alternativ til bruken av 
kjemiske avlusingsmidler og dagens resistensproblematikk knyttet til dette. 
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