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FORORD  
 

 

Samlo Terra AS planlegger å etablere et landbasert matfiskanlegg for oppdrett av laks ved Blomvåg i 

Øygarden kommune i Hordaland. Selskapet disponerer tomt for den planlagte produksjonen på ferdig 

tilrettelagt areal på den tidligere «Kvalstasjonen» på Eikeilen.   

 

Rådgivende Biologer AS har sammenstilt dette dokumentasjonsgrunnlaget for en søknad om 

vederlagsfri landbasert konsesjon. Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for vurdering av 

utslippstillatelse etter Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter Matloven, og med utgangspunkt 

i Naturmangfoldlovens §§4-12. Søknaden er basert på foreliggende informasjon fra anleggsleverandør 

Gråkjær AS, samt utførte strøm- og forundersøkelser i resipienten høsten 2017.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Salmo Terra AS ved Harald Schreiner Fiksdal og Kai André Stæger-

Holst for oppdraget. 

 

 Bergen, 22. desember 2017. 
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SAMMENDRAG  
 

Johnsen, G.H. & B. Tveranger 2017. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Salmo Terra AS 

ved Blomvåg i Øygarden kommune, med konsekvensutredning. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2569, 22 sider, ISBN 978- 82-8308-432-0. 
 

Samlo Terra AS planlegger å etablere et landbasert matfiskanlegg for oppdrett av laks og ørret ved 

Blomvåg i Øygarden kommune i Hordaland. Rådgivende Biologer AS har utarbeidet den foreliggende 

grunnlagsdokumentasjon for å tilfredsstille kravene for vurdering av utslipp etter Forurensningsloven, 

vurdering av tillatelse etter Matloven samt konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven.   
 

Det planlegges på sikt å etablere seks produksjonsenheter basert på kjent resirkuleringsteknologi 

(RAS-1) levert av Gråkjær AS, med en samlet årlig produksjonsramme på 8.000 tonn fisk. Første 

byggetrinn omfatter to produksjonsenheter, og hver av enhetene vil være plassert i hver sin 3.000 m² 

store bygning. 

 

NVE har i brev av 14. juli 2017 konkludert med at det ikke er behov for konsesjonsvurdering etter 

vannressursloven i forbindelse med denne søknaden. Det disponible arealet leies på langtidskontrakt, 

og er disponert til formålet «næringsverksemd» i Øygarden kommunes kommuneplan 2014-2022. 

Anlegget planlegger med sjøvannsinntak på omtrent 70 m dyp vest for Husholmen ut mot åpne havet. 

Vannet skal filtreres og desinfiseres med både UV og ozon i eget vannbehandlingsanlegg. Fullt utbygd 

trengs 600 m³/time med nytt vann, mens første byggetrinn planlegges med 200 m³/time.  

 

Anlegget planlegges med inntak av 110 gram stor smolt, som med jevn og optimal temperatur på 14o C 

trenger omtrent 260 dager på å vokse til slaktevekt på 4,0 - 4,5 kg. Inntak til anlegget vil bestå av 

smoltgrupper på 51.000 stk. som settes ut i ett kar og som fordeles på flere kar etter hvert. I et fullt 

utbygd anlegg vil det være 36 slike smoltgrupper, og første byggetrinn vil ha 12 grupper. Samlet årlig 

produksjon ved fullt utbygd anlegg vil være på 8.000 tonn fisk, med tilhørende bruk av 8.800 tonn fôr. 

Første byggetrinn planlegges med 2.670 tonn produksjon og 2.900 tonn fôr. Utslipp av renset vann fra 

anlegget er planlagt lagt ut på omtrent 16 m dyp i Husholmsundet nord for anlegget. Utslippet vil bli 

som vist i tabell 1.  
 
Tabell 1. Beregnet utslipp fra planlagt produksjon ved Salmo Terra AS sitt anlegg på Eikeilen.  

 

Utslipp fra Salmo Terra sitt planlagte anlegg. Total nitrogen Total fosfor Total karbon 

Rensegrad i anlegget av type RAS-1 40 % 60 % 80 % 

Utslipp til sjø; byggetrinn 1 med to enheter  66,9 tonn 8,1 tonn 69,1 tonn 

Utslipp til sjø; fullt utbygd med seks enheter 201 tonn 24,3 tonn 207,3 tonn 

 
Hver av produksjonsenhetene vil inneholde 12 kar, hver med et volum på 625 m³. Med en 

vannutskifting på 1,6 ganger i timen, og med angitt spedevannsbehov, vil kravene til fiskevelferd og 

karmiljø opprettholdes med konsentrasjoner under 2 mg/l ammonium, 50 mg/l nitritt/nitrat og 15 mg/l 

karbondioksyd. Maksimal tetthet av fisk i anlegget vil være godt under 75 kg/m³. 

 

Resipientundersøkelsen (Økland mfl. 2017) bekrefter at den beste plasseringen for et avløp fra det 

planlagte oppdrettsanlegget er oppå terskelen i Husholmsundet, litt sør for midten av sundet. Her vil 

det alltid være gode oksygenforhold, og periodevis sterk nordlig vannstrøm over terskelen vil sørge for 

gode omsetningsforhold (Brekke 2017). Et nytt landbasert matfiskanlegg vil ha de beste muligheter for 

å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret uten at det medfører verken økt smittepress av 

parasitter eller sykdom på omgivelsene. Anlegget vil også gi samfunnsmessige positive 

ringvirkninger, både med hensyn på lokale arbeidsplasser, men ikke minst ved å gi miljømessige 

positive ringvirkninger ved at det benyttes best tilgjengelig teknologi og at et slikt anlegg vil bli svært 

rømningssikkert.   
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 SALMO TERRA AS  
 

SØKER 
 

Salmo Terra AS  

Organisasjonsnummer: 919 073 373 

Adresse: Ørnefjellet 26, 5174 Mathopen 

Kontaktperson:  Daglig leder: Harald Schreiner Fiksdal 

Telefon:  902 16 901  

E-post:   hsf@salmoterra.com 

 

GEOGRAFISK PLASSSERING AV LOKALITETEN  
 

Lokaliteten Eikeilen ligger ved Nautøyosen, vest for Blomvåg på Blomøyna i Øygarden kommune i 

Hordaland (posisjon senter N: 60o 31,708’ Ø: 4o 51,599’). Eikeilen er et tidligere industriområde med 

lang historie der det blant anna har vært hvalkokeri, gjenvinningsanlegg med skipsopphogging, og 

metallgjenvinning. Det har og foregått rensing av forurenset jord (figur 1).  

 

 
 

Figur 1. Oversiktskart over fjordsystemet rundt lokaliteten Eikeilen i Øygarden kommune. 

Omkringliggende oppdrettslokaliteter (fra www.fiskeridir.no) er vist slik: 
 

 

mailto:hsf@salmoterra.com
http://www.fiskeridir.no/
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Figur 2. Planlagt anlegg for Salmo Terra AS på Eikeilen, med seks produksjonsenheter i hvert sitt 

bygg på 3 000 m². Byggetrinn 1 er vist med hvitt.  

 

ANLEGGET 
 

Salmo Terra AS planlegger å bygge seks produksjonsenheter basert på kjent resirkuleringsteknologi 

(RAS-1) levert av Gråkjær AS. Samlet årlig produksjon i et fullt utbygd anlegget vil være 8.000 tonn 

fisk med et samlet fôrbruk på 8.800 tonn fôr. Hver enhet vil bli etablert i hver sin 3.000 m² store 

bygning, og vil ha et produksjonsvolum på 7.500 m³ hver og til sammen for fullt utbygd anlegg ha et 

produksjonsvolum på 45.000 m³ (figur 2). 

 

Hver av de seks planlagte produksjonsenhetene har 12 kar med ett eget tilhørende RAS-renseanlegg. I 

tillegg vil anlegget bli etablert med eget renseanlegg for råvann, verksted, administrasjonsdel og 

slamtanker for oppbevaring og anlegg for avvanning og fortykking av slam fra renseanleggene.  

 

Alle kar og prosesstanker skal oppføres i PE-linet armert betong. Armert betong er et sterkt 

byggemateriale, som i utgangspunktet har langt høyere bruddstyrke og sikkerhetsmarginer enn 

alternative materialer som glassfiber, stål eller aluminium. PE gir en glatt, jevn overflate som er lett å 

gjøre ren og desinfisere. Alle komponenter vil være produsert, merket og distribuert i samsvar med 

bestemmelsene i NS9416-2013. På kar, rør og slanger vil det i tillegg bli fremlagt produktsertifisering. 
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Gråkjær har de siste årene oppført syv anlegg til så vel slaktefisk som smolt i henholdsvis Norge, 

Sveits og Danmark. Det siste året er Gråkjær sitt akvakulturteam blitt forsterket med medarbeidere 

som har både formell kompetanse og mange års erfaring fra dimensjonering, design og bygging av 

landbaserte fiskeoppdrett. Flere av medarbeiderne har også selv arbeidet på fiskeoppdrett og har både 

kunnskap og erfaring på fiskehelse og fiskehåndtering.  

 
 

VANNINNTAK OG VANNBEHANDLING  
 

Vanninntak til anlegget planlegges lagt på ca. 70 meters dyp vest for Husholmen ute i åpen sjø 

(posisjon N: 60o 31,781’ Ø: 4o 51,884’) (figur 3). Fullt utbygd anlegg har et behov for nytt vann 

(spedevann) på 600 m³/time, mens første byggetrinn har behov for 200 m³/time. Spedevannet vil bli 

partikkelfiltrert og desinfisert med både UV og ozon før det fordeles til de ulike RAS-enhetene.  

 

 
 

Figur 3. Planlagt posisjon for vanninntak og renset utslipp fra Salmo Terra AS sitt planlagte anlegg 

på Eikeilen. Hvite bygninger utgjør byggetrinn 1.  

 

Hver produksjonsenhet har ett RAS-renseanlegg knyttet til de 12 karene i enheten. Renseanlegget 

består av:  

• partikkelfilter – trommelfilter med lysåpning 40 µm 

• fixed bed biofilter 

• fixed bed mikropartikkel filter 

• CO2-lufter thrickling – rislefilter 

• Oksygeneringssystem med nødoksygeneringsanlegg 

• Spedevannsbehandling med dobbel barriere (Ozon og UV) 

• Slambehandlingsanlegg 
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Fra hver av karene rennet vannet ved hjelp av tyngdekraften til det mekaniske filteret, og etter 

mekanisk filtrering pumpes en delstrøm på ca. 40 % eller 4.800 m³/time opp i biofiltrene hvoretter 

vannet igjen renner tilbake til pumpe-synken. Hovedflowet i hver av renseanleggene er på 12.000 

m³/time, som pumpes fra synken og opp på CO2 lufteren, tilsettes oksygen og renner tilbake til hver av 

de 12 fiskekarene ved hjelp av tyngdekraften.  

 

 

PLANLAGT PRODUKSJON  
 

Hver av de de planlagte seks produksjonsenhetene vil ha seks inntak på 51 000 stk. 110 gram stor 

smolt årlig. Med jevn og optimal temperatur på 14 oC, trenger fisken omtrent 255-260 dager på å 

vokse til slaktevekt på i gjennomsnitt 4,0 - 4,5 kg. Samlet vil årlig produksjon i et fullt utbygd anlegg 

da bestå av 36 slike sykluser: 

 

Hvert smoltinntak settes ut i ett kar ved ankomst anlegget,  

• 51 000 fisk à 110 gram settes ut = 5610 kg i et kar på 625 m³ = 9 kg/m³  

• Her vokser fisken i løpet av omtrent 110 dager til omtrent 800 gram = 65 kg/m³ 

og da blir gruppen eventuelt sortert, men uansett fordelt på to kar = 32,5 kg/m³ 

• Etter ytterligere 55 dager er fisken blitt 1,6 kg i snitt, og tettheten = 65 kg/m³ 

og dersom fisken ikke ble sortert ved 800 gram, så er dette siste frist for sortering,  

og gruppen blir igjen fordelt på fire kar = 32,5 kg/m³ 

• Etter tilsammen 230 dager, er gjennomsnittet blitt 3,2 kg  

og for ikke å overskride 75 kg/m³ i karene videre, blir fisken igjen fordelt på ett kar til.  

• Her vokser de fram til dag 255 (uke 37) da det første karet slaktes ut ved en vekt på 4,0 kg 

og de siste fire karene slaktes ut en uke seinere (dag 264) med en gjennomsnittsvekt på 4,3 kg 

 

Denne syklusen gjentas hver 9. uke gjennom året. Til hver slik produksjons gruppe er det regnet å 

medgå omtrent 240 tonn fôr til en biologisk produksjon på omtrent 220 tonn fisk, noe som gir en 

fôrfaktor 1,09. Hele anlegget vil altså ha 36 slike sykluser, mens første byggetrinn vil ha 12. 

 

Samlet årlig produksjon i anlegget blir da 8.000 tonn fisk med et samlet fôrbruk på 8.800 tonn fôr. 

Første byggetrinn får en samlet produksjon på 2.670 tonn fisk og et tilhørende fôrbruk på 2.900 tonn. 

 

Tetthet av fisk i anlegget vil i hvert enkelt kar ligge godt under 75 kg fisk/m³, og i gjennomsnitt for 

anlegget varierer det mellom vel 40 og litt over 55 kg/m³. Produksjonssyklus på ukebasis er vist med 

antall fisk, snittstørrelse, samlet biomasse, antall kar i bruk og tetthet av fisk er vist på de neste sidene 

slik: 

• for en smoltgruppe: tabell 3,  

• gjennomsnitt over året for fullt utbygd anlegg med 36 smoltgrupper: tabell 4 og figur 4  

• gjennomsnitt over året for første byggetrinn med 12 smoltgrupper: tabell 5 og figur 5 
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Tabell 2. Oversikt over produksjonssyklus for en smoltgruppe. Tallene er vist på ukebasis ved 

utgangen av hver uke, og representerer innsett av 51 000 stk. 110 grams fisk i ett kar. I hele anlegget 

vil den årlige produksjonen bestå av 36 slike grupper, der det i hver av de seks enhetene årlig settes 

inn 6 slike grupper med ni ukers mellomrom. Første byggetrinn vil ha 12 slike grupper. 
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Tabell 3. Oversikt over samlet produksjon i hele anlegget fullt utbygd gjennom ett år med full 

belastning. Tallene er vist på ukebasis ved utgangen av hver uke, og representerer innsett av til 

sammen 1,84 mill. 110 grams fisk. Se også grafisk framstilling i figur 4. 
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Tabell 4. Oversikt over samlet produksjon i planlagt første byggetrinn gjennom ett år med full 

belastning. Tallene er vist på ukebasis ved utgangen av hver uke, og representerer innsett av til 

sammen 612 000 stk. 110 grams fisk. Se også grafisk framstilling i figur 5. 
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Figur 4. Planlagt produksjon i et fullt utbygd anlegg, vist som ukentlig antall fisk i anlegget (oppe til 

venstre), gjennomsnittlig størrelse på fisk (oppe til høyre), samlet fiskebiomasse i anlegget (over til 

venstre) og tetthet av fisk i anlegget (over til høyre). Se også tabellarisk framstilling i tabell 3.  
 

 

  

  
 

Figur 5. Planlagt produksjon i anleggets første byggetrinn, vist som ukentlig antall fisk i anlegget 

(oppe til venstre), gjennomsnittlig størrelse på fisk (oppe til høyre), samlet fiskebiomasse i anlegget 

(over til venstre) og tetthet av fisk i anlegget (over til høyre). Se også tabellarisk framstilling i tabell 4.  
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2569 12 

VANNKVALITET OG FISKEVELFERD 
 

Anlegget skal drives med kjent og velprøvd resirkuleringsteknologi (RAS-1) fra Gråkjær AS, der hver 

produksjonshall vil ha ett RAS-renseanlegg som renser vannet. Hvert kar har en vannutskifting på 

1.000 m³/time, altså en utskiftingsrate på 1,6 ganger i timen. Hver av RAS-enhetene har da en 

kapasitet på 12.000 m³/time og det hele er beregnet med omtrent 100 m³/time nytt spedevann til hver 

av RAS-renseanleggene. For et fullt utbygd anlegg betyr dette 600 m³/time, og for første byggetrinn 

200 m³/time. Med gitt temperatur, utfôring og fisketetthet, er renseanleggene dimensjonert for å holde 

vannkvalitet og karmiljø innenfor akseptable grenser.  

 

Det er gjort mye forskning på hva som er akseptable nivåer for vannkvalitet i produksjonsvann for 

fisk, og anbefalte verdier (Fivelstad m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007) er: 

• Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l  

• Ammonium-nitrogen NH4
+ < 2 mg/l 

• Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l 

 

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. Karluftere kan fjerne inntil 65 % av CO2, mens oppløste 

nitrogenforbindelse som nitrat, nitritt og ammonium ikke kan luftes ut. Disse blir imidlertid redusert i 

biofilteret og i tillegg gjennom mengden nytt vann inn til karene.  

 

Fiskens velferdsmessige krav til et godt internmiljø i karene er også avhengig av karene sin 

hydrauliske kapasitet. Det er et uttrykk for karenes selvrensingsevne og er en funksjon av mengde fisk 

i karene, karenes volum samt mengde nytt vann i karene. Hvert av karene har 3 avløp, to i bunnen og 

ett sideutløp. Dette sikrer at avfall som spillfôr og fiskefeces, samles og skylles til avløp.  

 

 

AVLØP TIL SJØ 
  

Avløpet vil bli ført til sjø i Husholmsundet nord for anlegget, på omtrent 16 m dyp (se figur 3 foran) 

(posisjon N: 60o 31,817’ Ø: 4o 51,368’). Avløpsvannet består i hovedsak av to elementer, 

spedevannstilsettingen på omtrent 50 m³/time og spylevann fra de mekaniske partikkelfiltrene, som vil 

ha en lysåpning på 40 µm. Avløpet er således renset før utslipp til sjø.  
 

Følgende tallgrunnlag er lagt til grunn for beregning av «utslipp», der en tar utgangspunkt i at en har 

full kontroll over innsatsfaktorene: 

• Fôrets innhold av N, P og C varierer. Gjennomsnitt satt til N = 6,4 % og P = 1,05 %.  

• Fisken inneholder N = 2,76 % og P = 0,38 %.  

 

Brutto utslipp fra produksjonen beregnes slik:  

• Nitrogen = fôrbruk * 0,064 – total produksjon * 0,0276 

• Fosfor = fôrbruk * 0,0105 – total produksjon * 0,0038 

• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15  

 

Standard rensegrad for anlegget er antatt slik:  

• RAS-1 resirkulering uten denitrifikasjon, filter 40 µm: N = 40 %, P = 60 % og C = 80 % 

 

En samlet årlig produksjon på 8.000 tonn fisk med et fôrbruk på 8.800 tonn fôr gir da følgende utslipp 

til sjø, som det søkes om utslippstillatelse til (tabell 5): 
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Tabell 5. Beregnet utslipp fra planlagt produksjon ved Salmo Terra AS sitt anlegg på Eikelen.  

 

Utslipp fra Salmo Terra sitt planlagte anlegg. Total nitrogen Total fosfor Total karbon 

Rensegrad i anlegget av type RAS-1 40 % 60 % 80 % 

Utslipp til sjø; byggetrinn 1 med to enheter  66,9 tonn 8,1 tonn 69,1 tonn 

Utslipp til sjø; fullt utbygd med seks enheter 201 tonn 24,3 tonn 207,3 tonn 

 

 

SLAMBEHANDLING 
 

Anlegget vil også etablere et anlegg for behandling av slam fra renseanlegget slik at en oppnår høyest 

mulig tørrstoffinnhold i slammet». Salmo Terra har vært i dialog med forskjellige leverandører av 

slambehandlingsanlegg for evaluering til bruk. Blue Ocean Technology leverer renseanlegg som godt 

kan tilpasses Salmo Terras anlegg slik at en oppnår en høy grad av tørrstoff. Dette er benyttet i 

tilsvarende anlegg hos Marine Harvest Norway sitt anlegg i Kvingo. 

 
 

 

RØMMINGSSIKRING 
 

Alle landbaserte anlegg skal ha dobbel rømmingssikring. For et resirkuleringsanlegg gjelder det både 

sikring for hver driftsenhet, ved transport av fisk til og fra anlegget og for anlegget som sådan i tilfelle 

karkollaps eller brekkasje.  

 

I et resirkuleringsanlegg er det, i motsetning til i et gjennomstrømmingsanlegg, ingen direkte kontakt 

mellom kar og sjø. Det planlegges med tre avløp med rister i hvert kar, og siden avløpet først går 

gjennom et mekanisk trommelfilter før vannet behandles videre og tilslutt resirkuleres tilbake til 

karene igjen, vil dette i seg selv være dobbelt sikret. I tillegg vil alle karene være plassert inne i 

bygninger, der det er rister på alle sluk i gulv. Videre er det oppsamlingskummer for overløp med 

rister før avløp til sjø for hele anlegget. 

 

Alle komponenter vil være produsert, merket og distribuert i samsvar med bestemmelsene i NS9416-

2013. På kar, rør og slanger skal det det i tillegg foreligge produktsertifisering. Det er utarbeidet egen 

prosedyre for å forebygge og eventuelt håndtere rømmingsepisoder (vedlagt)  
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING  
 

 

Anlegget er planlagt på Eikeilen ved Nautøyosen, mellom Blomøyna i øst og Nautøyna og Husholmen 

i vest ( 

figur 6). Mot nord går Nautøyosen over i Husholmsundet, som er omtrent 70 m bredt på det smaleste 

og har et terskeldyp på 16 m djup i sundet. Avløpet er planlagt plassert ved denne terskelen i 

Husholmsundet. Områdene ligger relativt beskyttet til vest i Øygarden, med åpne havet like vest for 

området. 

 

 
 

Figur 6. Dybdeforhold i området rundt planlagt anlegg, med oversikt over prøvestasjoner for vedlagte 

forhåndsundersøkelse (Økland mfl. 2017). Figur over vanntransport ved planlagt avløp på 5m (rød) 

og 14 m djup (blå) er innfelt oppe til venstre (fra vedlagte strømrapport Brekke 2017). 
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Området for planlagt anlegg er avsatt til 

formålet «Næringsverksemd» i Øygarden sin 

kommuneplan for 2014-2022 (figur 7). Området 

i Nautøyosen er markert som kaste- og 

låssettingsplass for fiskeri (K/L).   

 

Posisjon for planlagt anlegg: WGS84:  

N: 60° 31,708' Ø: 4° 51.599'  

 

 

Figur 7. Utsnitt av kommuneplankartet for 

Øygarden for perioden 2014-2022, der arealet 

er avsatt til formål «næringsverksemd».   
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FORELIGGENDE KUNNSKAP OM NATURVERDIER  
 
Det foreligger mye informasjon om biologisk mangfold og naturverdier både på land og i sjøområdene 

i Øygarden kommune. I denne sammenheng blir i hovedsak marine mangfoldselementer omtalt der det 

kan være av betydning for vurdering av det planlagte anlegget. 

 

ARTSFOREKOMSTER 

 
Artsdatabanken sitt artskart opererer med noen få rødlistede forekomster i dette området, med 

karplanten skjoldblad (NT = nær truet), fuglene storspove (VU = sårbar), ærfugl (NT), havelle (NT) 

og tyvjo (NT). Generell verdisetting tilsier at leveområder for rødlistede arter i kategoriene «nær truet» 

(NT) har middels verdi, mens områder for arter som er «sårbar» (VU), «truet» (EN) eller «kritisk 

truet» (CR) har stor verdi. Sjøområdene i Øygarden med de nærliggende øyer og holmer har middels 

til stor verdi med hensyn til rødlistearter.  

 

Sjøfugl i slike områder tåler generelt støy og ferdsel på sjøen godt, og de blir i utgangspunktet fort 

vant med slikt. Trusselbildet for hekkende sjøfugl er vanligvis direkte ferdsel i umiddelbar nærhet til 

hekkeplassen, og de vil lette fra reir først ved nærgående ferdsel. Sjøfugl i slike kolonier har også 

felles atferd der inntrengere aktivt forsøkes fortrengt.  

 

Det er i dag betydelig ferdsel utenfor de aktuelle sjøområdene, og selv om en ny oppdrettslokalitet vil 

kunne medføre noe økt lokal ferdsel knyttet til brønnbåt og lastebiler med smoltleveranser, er det ikke 

ventet at dette vil medføre noen negativ virkning for sjøfuglene i hekke- eller ynglefasen generelt.  

 

Det er heller ikke usannsynlig at europeisk oter (Lutra lutra) forekommer i området. Den er et rovdyr i 

mårfamilien, og arten er generelt på framgang i Norge, etter at det ble slutt på nedskyting av den langs 

kysten. Den norske oterbestanden utgjør omtrent 25 prosent av den europeiske bestanden, og Norge 

har derfor et spesielt forvaltningsansvar for oteren, som omfattes av Bernkonvensjonen. Oter er på 

fremgang også i Hordaland, og hovedutbredelsesområdet i fylket er i Nordhordland sør til og med 

Askøy og Sotra, men den forekommer foreløpig spredt videre nedover langs kysten i fylket. Også 

innover i fjordene er det oter (Olav Overvoll hos Fylkesmannen i Hordaland, pers.medd). Oter har 

relativt lang generasjonstid, og arten regnes fremdeles som «sårbar» (VU) på den norske rødlisten fra 

2015. Et innelukket landbasert anlegg vil ikke medføre problem for forekomst av oter. 

 

Det er ingen vassdrag med bestander av anadrom laksefisk i nærheten av planlagt anlegg, og et lukket 

og landbasert anlegg vil ha liten risiko for rømming og ingen risiko for spredning av lakselus.  

 
  

NATURTYPER 

 
Områdene omkring planlagt anlegg har et variert og rikt naturmangfold med hensyn på prioriterte 

marine naturtyper og områder som er viktig for arter av stor forvaltningsinteresse, og områdene har 

også middels til stor verdi med hensyn på dette. Dette er listet i Miljødirektoratets «naturbase»: 

• Skjellsandforekomst (type I12) ved det dypeste i Nautøyosen (ID: BN00033949) med et 

areal på 72 daa, og verdivurdert som B = «viktig».  

• Større kamskjellforekomster (type I14) i hele regionen Stor-Sotra (ID: BN00111879) 

verdivurdert som A = «svært viktig» for hele regionen og omfatter kommunene Askøy, Fjell, 

Sund og Øygarden, og ikke spesifikt ved og i Nautøyosen. 

• Større tareskogforekomster (type I01) i området helt sør i Nautøyosen (ID: BN00031801) 

med et areal på 34 daa, og verdivurdert som B = «viktig». 

• Større tareskogforekomster (type I01) i området helt sør og vest for Nautøya (ID: 

BN00077277) med et areal på 638 daa, og verdivurdert som A = «svært viktig». 

• Beiteområde for arter av stor forvaltningsinteresse som ærfugl, storskarv og havelle (ID: 

BA00002187) verdivurdert som B = «viktig» for hele kyststripen på vestsiden av Øygarden. 
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I tillegg er det også gyteområder for fisk i nærheten, samt betydelige områder som benyttes til fiske 

etter en rekke arter som sild, sei, breiflabb, lange, brosme, hyse, lyr, torsk, reker og også sjøkreps 

(figur 8). Forvaltningsmessig har særlig gyteområder for kysttorsk de siste årene hatt stort fokus. 

Bestanden av kysttorsk på Vestlandet har de siste årene blitt sterkt redusert, og forvaltningen har satt i 

verk tiltak for å bevare kysttorsken. Fiskeridirektoratets regionkontor har derfor en «føre var» 

holdning i forhold til tiltak som kan utgjøre en trussel mot fisken sin gytesuksess.  

 

Kysttorsken gyter i perioden februar til april, både inne i fjordene og i skjærgården, der den velger 

beskyttede områder. Gytingen foregår typisk på 20-60 m dyp, og eggene har nøytral oppdrift litt nede i 

vannsøylen, ofte under brakkvannslaget, men likevel stort sett i de øverste 30 m av vannsøylen. For at 

en fjord skal holde på sin egen lokale kysttorsk er det viktig at egg og larver blir værende inne i 

fjorden. Torskeegg som blir gytt på kysten spres med kyststrømmen langs kysten over et mye større 

område enn eggene som blir gytt i fjordene. Eggene klekker etter 2-3 uker, og torskelarven er da 

omtrent 4 mm lang og har en plommesekk som gir næring den første uken. Etter ytterligere to til tre 

måneder bunnslår yngelen på grunt vann øverst i tang- og tarebeltet (0–20 meter) og de kan da være 

nesten 5 cm store.  

 

 
 

Figur 8. Fiskeriinteresser og gyteområder for fisk i området (fra www.fiskeridir.no). 

 

Utslippet fra planlagt landbasert anlegg med renset utslipp til Husholmsundet, vil bli fort svært 

fortynnet. Det vil i hovedsak bestå av oppløste næringsstoffer og et slikt anlegg som desinfiserer 

inntaksvannet, vil ha svært liten sannsynlighet for smittespredning av parasitter eller sykdommer 

gjennom avløpet. Dette vil derfor ikke ha noen påvirkning på bestandene av de mange fiskeslag i de 

nærliggende områdene, og heller ikke gyteområdene for torsk vil bli påvirket. 

 

Bruk av skallskiftehemmende stoff mot lakselus i matfiskanlegg langs kysten, kan ha negativ virkning 

på reker. Forskrift om drift av akvakulturanlegg §15a begrenser derfor bruk av kitinsyntesehemmere 

mot lakselus nærmere enn 1000 meter fra rekefelt. Planlagt landbasert anlegg ligger for det første mer 

enn 5 km fra nærmeste reketrålfelt, og lakselus vil dessuten ikke være noe problem i et anlegg som 

henter sitt vann fra 70 m dyp og filtrerer og desinfiserer det. Bruk av lakselusmiddel er derfor en 

«ikke-sak» for dette anlegget. 

http://www.fiskeridir.no/
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RESIPIENTEN 
 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Salmo Terra AS utført en forundersøkelse i sjøområdene 

ved Eikeilen i Øygarden kommune (Økland mfl. 2017). Den 31. august 2017 ble det samlet inn prøver 

av sediment og bunnfauna i Nautøyosen (C3), Husholmsundet (C1) og i bassenget nord for 

Husholmsundet (C2) (figur 6). 

 

Det var gode oksygenforhold ned til omtrent 30 m dyp i de to bassengene. Ved bunnen i 

Husholmsundet på 18 m dyp (C1), like ved planlagt utslippspunkt, var det svært gode oksygenforhold. 

Ved bunnen i bassenget nord for Husholmsundet (C2) var det dårlige oksygenforhold, mens det ved på 

det dype i Nautøyosen (C3) var moderate oksygenforhold (tabell 6).  

 

Sedimentet i Husholmsundet (C1) bestod av fin skjellsand, med høyt tørrstoffinnhold, og moderat til 

lavt innhold av organisk karbon (TOC) og næringssalter. Sedimentet i bassenget nord for 

Husholmsundet (C2) bestod av en blanding av skjellsand, sand og noe finstoff. Sedimentet hadde 

moderat innhold av tørrstoff, lavt innhold av TOC og fosfor og moderat innhold av nitrogen. 

Sedimentet i Nautøyosen (C3) var dominert av finstoff med svært lavt tørrstoffinnhold, høyt glødetap, 

og høyt innhold av TOC og næringssalter. Innholdet av kobber og sink på stasjon C1 og C2 var på 

bakgrunnsnivå, mens det var noe høyere på stasjon C3 i Nautøyosen (tabell 6).  

 

Bunnfaunaen i Husholmsundet hadde tilstand II = «god», med normalt antall arter og syntes lite 

påvirket av organisk materiale. Bunnfauna i de to bassengene C2 og C3 lå innen tilstand III = 

«moderat», med lavere artsantall og var noe påvirket av organisk materiale (tabell 6). Det var også 

stor variasjon mellom de to parallelle prøvene på både stasjon C2 og C3, der den ene prøven på begge 

steder var sterkt påvirket med lavt artsantall og tydelig dominans av forurensningstolerante arter, mens 

den andre prøven inneholdt flere arter og hadde en blanding av forurensningstolerante og mer 

følsomme arter. Det viser at det begge disse stedene er ganske variable forhold også over små 

avstander på bunnen i disse dypbassengene.  

 

Den viktigste årsaken til den generelt moderate tilstand for bunnfauna i disse bassengene er 

sannsynligvis store tilførsler av tang og tare, som blir revet løs i perioder med dårlig vær og som 

samler seg i dypområdene der de blir liggende og råtne. Dette gir høyt oksygenforbruk i dypvannet 

under terskelnivå, men forekomsten av mer følsomme arter i begge bassengene indikerer at dypvannet 

sjelden eller aldri blir helt oksygenfritt.  

 

Tabell 6. Oppsummering av miljøtilstand for ulike målte forhold på de tre stedene C1-C3 ved Eikeilen 

31. august 2017. Tilstand for bunndyr og O2 ved bunnen er vurdert etter veileder 02:2013 og kobber 

og sink etter veileder M-608:2016. Farger på tilstandsklasser som følger:  

 

I = «svært god» II = «god» III = «moderat» IV = «dårlig» V = «svært dårlig» 

 

Stasjon Bunndyr Kobber Sink O2 bunn 

C1 II  I I I 

C2 III  I I IV 

C3 III  II III III 

 

Resipientundersøkelsen bekrefter at den beste plasseringen for et avløp fra det planlagte 

oppdrettsanlegget er oppå terskelen i Husholmsundet, litt sør for midten av sundet. Her vil det alltid 

være gode oksygenforhold, og periodevis sterk nordlig vannstrøm over terskelen sammen med en 

bunnfauna som har «god» tilstand, vil sørge for gode omsetningsforhold for avløpet. 
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KOMMUNALE AVLØP OG LANDBRUK 

 
Øygarden kommune har 13 kommunale renseanlegg basert på slamavskillere. Det er også en del 

separate avløp fra spredt bosetting, men kommunen jobber med å øke tilknytningsandelen til 

innestengte og dårlige resipienter.  

 

Nord på Rongøy, sør for planlagt anlegg, er det i dag 4 kommunale utslipp på nordre del av øyen: 

• Hovudutslipp til Hjeltefjorden godkjent for 800 pe. 

• Utslipp øst i Ulvsundet uten felles rensing. 

• Utslipp til Skitvika i Austrevågen, innerst i Rongaosen, uten felles rensing.  

• Utslipp til Vestesundet utan felles rensing. 

 

De to sistnevnte utslippene går med til nordgående vannstrømmer til Ulvsundet, der hovedutskiftingen 

sannsynligvis går mot øst til Hjeltefjorden. Dermed er det sannsynlig at alle de fire avløpene fra nordre 

del av Rongøy går den veien og ikke mot planlagt anleggsområde. Det langsiktige målet for Øygarden 

kommune for alle disse anleggene der dessuten å samle og overføre alt avløpsvann til renseanlegget 

ved Ternholmsbakkane med utslipp til Hjeltefjorden.  

 

Ved Blomvåg er det i dag ett større kommunalt hovudutslipp til Hjeltefjorden. I tillegg er det flere 

mindre utslipp til Blomvågen, som er en innelukket og antatt sårbar resipient. Denne står i forbindelse 

med sjøområdene vest for Øygarden gjennom Rorsundet, og utslippene ender således opp utenfor og 

føres gjennom Nautøyosen mot nord. Øygarden kommune planlegger utslippssanering av hele området 

rundt Blomvågen vestre side, med sjøoverføring til eksisterende kommunale avløpsanlegg på østsida 

av vågen og føre dette videre til anlegget med utslipp til Hjeltefjorden.  

 

Kommunale avløp med utslipp relativt grunt, vil stige mot overflaten og fortynnes ettersom de fraktes 

videre med overflatestrømmene, som er påvirket av ferskvannstilførsler og kyststrømmen, slik at det 

ikke vil påvirke de dypere vannlagene der planlagt anlegg skal ha sitt inntak på 70 meters dyp. 

Dessuten vil inntaksvannet gjennomgå desifinsering med dobbel barriere med både UV og ozon. Det 

er derfor tilnærmet ingen risiko for innblanding av smittestoff fra kloakkutslipp i regionen til planlagt 

anlegg. Det er ingen landbruksområder av betydning langs vestkysten av Øygarden. 

 

 

FISKERIINTERESSER 
 

Det er betydelige fiskeriinteresser i sjøområdene vest for Øygarden. Selve Nautøyosen er kaste- og 

låssettingsplass som var mye brukt tidligere, og fremdeles er noe brukt til fiske etter sild, sei og 

makrell. Øygarden Fiskarlag oppgav i 2002 til Fiskeridirektoratet at det da var 3 brukere til dette 

området (figur 8). Videre er det områder for aktive redskap, som i hovedsak gjelder reketråling i 

Hjeltefjorden øst for Øygarden, og fiske etter sild i områdene i vest. Fiske etter arter som sei, 

breiflabb, lange, brosme, hyse, lyr, torsk og også sjøkreps utføres med passive redskaper hovedsakelig 

av 4-5 lokale fartøy, med garnfiske etter hvitfisk og teinefiske etter sjøkreps, men det foregår også 

stedvis et utstrakt fritidsfiske i disse områdene. 

 

Store deler av sjøområdene i Nordhordland er ført opp som «tare-høstefelt». Det høstes to arter tang 

og tare i Norge, grisetang (Ascophyllum nodosum) og stortare (Laminaria hyperborea). Mengden 

høstet stortare har økt jevnt siden begynnelsen av 70-årene, men har flatet noe ut de senere årene. 

Rundt 2000 ble det totalt høstet 165.000 tonn (våtvekt) årlig. Stortare høstes i fylkene Rogaland til og 

med Sør-Trøndelag, og nesten to tredeler av høstingen foregår i Møre og Romsdal. Hele kystsonen er 

delt opp i taretrålingsfelt der høsting rulleres over en femårsperiode, regulert i egen forskrift. 

 

De viktigste trålområdene er på utsiden og vestsiden, der det er bølger, for der blir taren størst. Taren 

vokser dårligere og er mindre inne langs de mer beskyttede og mindre eksponerte områdene. 

Taretråling skjer ved at en slede på 1000 – 1200 kg slepes langs bunnen, river opp stortaren med 
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festeorganer og alt. Ett tråltrekk tar 3-4 minutter, og det blir mange hundre hver dag for å fylle båten 

med en last på 120 tonn. Effektiv drift tilsier rundt 150 driftsdøgn i året. Taretråling skjer i all 

hovedsak på områder som ligger grunnere enn 20 meters dyp. 

 

Utslipp fra planlagt anlegg vil ikke påvirke utøvelsen av fisket i disse områdene. Eventuell kaste- og 

låssettingsaktivitet i Nautøyosen skjer i de grunneste områdene, og vil i liten grad bli påvirket utover 

at inntaks- og avløpsledninger vil bli lagt langs bunnen og passere gjennom de nordre deler av 

området. Taretråling skjer ikke i området for disse ledningene.  

 

 

AKVAKULTURINTERESSER 
 

For et stort akvakulturanlegg, er det krav om avstand på minst 5 km til nærliggende anlegg og også til 

lakseslakterier. Dette er grenser som gjelder gjensidig for alle typer anlegg, både åpne merdanlegg på 

sjøen og for landbaserte anlegg med sjøvannsinntak. Årsaken er risiko for inntak av smitte til anlegg 

eller også utslipp av smitte fra anlegg til nærliggende øvrige anlegg.  

 

Det ligger flere oppdrettslokaliteter for laks og ørret nord i Øygarden, delvis på østsiden, men også 

nord for planlagt anlegg. Alle disse ligger lenger unna enn 5 km, der Erko Seafood sin lokalitet 

Knappen ligger 6,1 km mot nord, og Blom Fiskeoppdrett sin Gardskråneset i Hjeltefjorden ligger 7,1 

km langs sjøveien. Avstanden fra Eikeilen til Blom Fiskeoppdrett sin lokalitet Ljøsøy N er akkurat 5 

km, mens Blom Fiskeoppdrett sitt slakteri i Rorsundet mot sørøst bare ligger vel 3 km unna sjøveien. 

Også nærmeste østerslokalitet i Ulvsundet er 3,5 km mot sørøst og skjell-lokaliteten Svartevika ligger 

4,3 km også i samme sundet sørøst for anlegget (figur 9 & tabell 7).  

 

Tabell 7. Eksisterende oppdrettslokaliteter i denne delen av Øygarden (se figur 1). 

  

Lokalitet Selskap Løyver Størrelse Avstand 

11763 Knappen Erko Seafood AS 
HØN0007, HØN0020, 

HØN0039 
MTB 2340 6,1 km 

14435 Ljøsøy N Blom Fiskeoppdrett AS 

HL0019, HML0001, 

HØN0001, HØN0004, 

HØN0036 

MTB 2340 5,0 km 

11667 Gårdskråneset Blom Fiskeoppdrett AS 

HR0004, HR0008, 

HR0011, HØN0001, 

HØN0004, HØN0036 

MTB 3120 7,1 km 

19517 Rorsundet N Blom Fiskeoppdrett AS HØN0033 Slakteri Slaktemerd 3 km 

17862 Ulvesundet Hotate AS HØN0310 Østers 7000 DA 3,5 km 

11748 Svartevika 
Scalmarin AS  

Scalpro AS 

H ØN0311, H ØN0326, 

HØN0327, H ØN0328, 

HØN0329, H ØN0330, 

HØN0331, H ØN0332, 

HØN0333, H ØN0334, 

HØN0335, H ØN0336 

1500 tonn 

Diverse arter 

skjell og  

østers 

4,3 km 

 

 

De nærliggende anleggene ligger alle sammen sør for planlagt anlegg, og med dominerende 

nordgående vannstrøm kyststrøm, vil ingen av disse bli påvirket av planlagt utslipp i Husholmsundet. 

Når det gjelder de to nærliggende skjell/østerslokalitetene i Ulvsundet, så antas dessuten 

hovedstrømretningen i Ulvsundet å gå østover mot Hjeltefjorden. Utslipp fra slakteriet i Rorsundet vil 

derimot fraktes med vannstrømmene nordover mot og sannsynligvis gjennom Nautøyosen. Planlagt 

inntak ligger imidlertid på vestsiden av Husholmen på 70 meters dyp, og vil hente vann fra dypere 

sjikt i vannsøylen. Dessuten vil inntaket bli desinfisert med dobbel barriere, med både UV og ozon. 

Risiko for smitte fra slakteriet til planlagt anlegg vil derfor være neglisjerbar. 
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Figur 9. Akvakulturanlegg og slakteri i området (fra www.fiskeridir.no) 

 

FISKEVELFERD  
 

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.”  

 

Anlegget er basert på kjent teknologi, og leverandør Gråkjær AS har levert en rekke slike anlegg de 

siste årene, der renseanleggenes kapasitet er tilpasset tetthet av fisk, vannutskifting samt daglig 

utfôring, slik at kravene til vannkvalitet skal være opprettholdt. Anbefalte verdier er: 

• Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l  

• Ammonium-nitrogen NH4
+ < 2 mg/l 

• Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l 

 

Dette innebærer at fisken til enhver tid skal sikres en 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.  

 

Det er ikke ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn rundt 100 % oksygenmetning, 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. 

Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom 

http://www.fiskeridir.no/
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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. 

 

Ozon blir benyttet til desinfeksjon av inntaksvann til landbasert oppdrett, både for settefisk, postsmolt 

og matfisk, som vannbehandling i resirkuleringsanlegg og også for behandling av avløpsvann, da 

særlig fra slakterier. Spedevannet ved planlagt anlegg skal, i tråd med vanlig praksis, desinfiseres med 

ozon, men selv om nivået av rest-ozon i vannet skulle være høyt i enkelte tilfeller, vil dette utgjøre kun 

en liten andel av det vannet som tilbakeføres fra renseanlegget til karene med fisk, der vannet både er 

CO2-luftet og oksygenert før det returneres til fisken. Betydning av ozon for karmiljø er derfor 

tilnærmet lik null.  

 

VERNEINTERESSER OG INNGREPSFRIE OMRÅDER 
 
Det er ikke noen verneinteresser, verneområder, nasjonale laksefjorder eller laksevassdrag i dette 

området. Området ligger innenfor arealer allerede påvirket av «tyngre tekniske inngrep». 

 
FRILUFTSLIVSINTERESSER 
 

Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune har i «Kartlegging og verdsetting av 

regionale friluftsområde i Hordaland» utarbeidet et kart over regionalt viktige områder for Hordaland. 

Området Nautøy-Blomvåg (Øygarden 7) er ført opp som verdi C = «registrert», med vekt på 

strandsonen, med relativt lite bruk.  

 

Det planlagte anlegget vil i hovedsak ha aktivitet innendørs, og med opprydding på området vil dette i 

seg selv ha positivt virkning på friluftsinteressene i forhold til det som allerede foreligger fra tidligere 

aktivitet på dette området.  

 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 

Planlagt anlegg vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og sikre arbeidsplasser i området, både i 

anleggsfasen og også i driftsfasen. Landbasert oppdrett av laks vil også bidra til å minimalisere det 

miljømessige fotavtrykket dagens produksjon har, der smittepress fra lakselus mot både ville bestander 

av laksefisk og andre anlegg, er en vesentlig faktor.  

 

Salmo terra AS har også planer om kobling mot FoU aktivitet ved Universitetet i Bergen, der nærhet 

til forsknings- og utdanningsmiljøene også vil bidra til positive samfunnsmessige ringvirkninger.  

 

KONKLUSJON 
 

Et nytt landbasert matfiskanlegg vil ha meget gode muligheter for å sikre en bærekraftig produksjon 

av laks og ørret uten at det medfører økt smittepress av parasitter eller sykdom på omgivelsene. 

Anlegget vil også gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både med hensyn på lokale 

arbeidsplasser, men ikke minst ved å gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det benyttes best 

tilgjengelig teknologi og at et slikt anlegg vil bli svært rømningssikkert. Det vil således gi et vesentlig 

mindre miljømessig fotavtrykk enn vanlige merdbaserte matfiskanlegg. 

 

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). 
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Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne utredningen (§ 

8). Det foreligger NVE-uttale om at det ikke utløser krav om behandling etter vannressursloven. Det 

foreligger også en godkjent kommuneplan som regulerer anleggsområdet til næringsområde for 

akvakultur. Påvirkningen på naturmangfoldet i den marine resipienten ansees tilstrekkelig 

dokumentert gjennom utførte forundersøkelser (Økland mfl. 2017, Brekke 2017) samt gjennomgang 

av foreliggende kunnskap og offentlige databaser. Føre var-prinsippet behøver derfor ikke å komme til 

anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). 

 

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover av 1. januar 2015 er det 

omsøkte tiltaket et Vedlegg II tiltak som skal behandles etter § 3 i nevnte forskrift. I forhold til § 3 i 

forskriften kan ansvarlig myndighet kreve at tiltakshaver bidrar med nødvendige opplysninger før 

søknaden blir sendt på høring dersom ansvarlig myndighet mener at søknaden ikke gir et 

tilfredsstillende grunnlag for å vurdere om tiltaket kan få vesentlige virkninger. I dette tilfelle anser en 

kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å kunne si at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger 

på miljø, biologisk mangfold og samfunnsinteresser, og en vurderer det slik at denne søknaden ikke 

trenger noen ytterligere konsekvensutredning. 

 

 

 

REFERANSER 
 

Brekke, E. 2017.  

Straummåling i Husholmsundet i Øygarden kommune, juli – august 2017.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2568, 31 sider, ISBN 978-82-8308-431-3. 

 

Fivelstad, S., Y. Ulgenes, T. Jahnsen, M. Binde, M. Lund, E. Keiserås & A. Albrigtsens 2004. 

Vannbehov og reguleringsmekanismer for norske settefiskanlegg.  

Havforskningsinstituttets Havbruksrapport 2004, kap 5.3, sidene 130-133. 

 

Økland, I. E., E. Brekke, L. Ohnheiser & C. Todt 2017.  

Oppdrettslokalitet Eikeilen i Øygarden kommune, august 2017. Førehandsgransking. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2567, 31 sider, ISBN 978-82-8308-430-6. 

 

 

 


