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FORORD  
 

 

Vikan Settefisk AS søkte 23. august 2017 om utvidelse for sitt anlegg Vikan Settefisk på 

lokalitet 12428 Tverrvågen på Frøya til 5 mill. smolt av laks og regnbueaure. Rådgivende 

Biologer AS er bedt om å supplere innsendt vedleggs-dokumentasjon etter at «mangelliste» 

for søknaden er mottatt fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 

 

Rådgivende Biologer AS har sammenstilt dokumentasjonsgrunnlaget for søknad om 

utvidelse. 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 AquaOptima AS, samt strøm- og forundersøkelser i resipienten høsten 

2017 fra Åkerblå AS.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Vikan Settefisk AS ved Britt Åse Skarsvåg og Frode Reppe 

for oppdraget. 

 Bergen, 24. januar 2018. 
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SAMMENDRAG  
 

Johnsen, G.H. 2018. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Vikan Settefisk AS avd. 

Tverrvågen i Frøya kommune.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2583, 22 sider, ISBN 978-82-8308-442-9. 
 

Vikan Settefisk AS søkte 23. august 2017 om utvidelse for sitt anlegg Vikan Settefisk på 

lokalitet 12428 Tverrvågen på Frøya til 5 mill. smolt av laks og regnbueaure. Rådgivende 

Biologer AS har sammenstilt dette dokumentasjonsgrunnlaget for søknad om utvidelse.  
 

Det planlegges etablert et nytt resirkuleringsanlegg (type RAS II) av type AquaOptima ved 

siden av deler av eksisterende anlegg. Vikan Fisk AS har konsesjon fra NVE fra 19. januar 

2018 for sitt ferskvannsuttak på 3 m³/min fra Tuvnesvatnet. Dette dekker behovet til både nytt 

resirkuleringsanlegg og eksisterende karrekke. I tillegg har anlegget etablert opplegg for 

inntak av 6 m³/min med UV-behandlet sjøvann. Maksimalt spedevannsbehov i dette nye 

anlegget er 1,46 m³/min, og eksisterende karrekke vil ha tilgang på minst 3 m³/min med UV-

behandlet sjøvann i tillegg til at det kan benyttes inntil 2 m³/min. ferskvann. 

 

Følgende produksjon legges til grunn for søknaden og beregning av utslipp til resipient:  

• Nytt anlegg: 660 tonn levert, biologisk produksjon 706 tonn, fôrbruk 744 tonn 

• Eksisterende karrekke: 85 tonn levert, biologisk produksjon 90 tonn, fôrbruk 96 tonn 

 

Utslippsberegningene baserer seg på biologisk produksjon og fôrfaktor på 1.05, og blir slik 

basert på de presenterte tall: 

  

Beregnet utslipp fra Vikan Settefisk AS avd. Tverrvågen Nitrogen Fosfor Karbon 

Gjennomstrømming med partikkelrensing 100 µm 2 877 295 5 130 

RAS II med denitrifikasjon på hele det nye anlegget 7 033 2 052 8 928 

Omsøkt utslipp avrundet oppover (kg) 10 000 2 500 14 500 

  

Avløpet går til vannforekomsten Frøyhavet ytre (Fjordkatalognr. 0320000031-22-C), som 

tilhører økoregion Norskehavet Sør, er satt til typen «åpen eksponert kyst» med antatt «god 

økologisk tilstand» med lav pålitelighetsgrad siden informasjon mangler. Vannforekomstens 

nordlige og vestlige deler er svært åpne og eksponerte, mens utslippet går til mer beskyttede 

sjøområder innenfor Bremneset, på 13 m dyp utenfor Tverrvågen.  

 

Det er foretatt jevnlige undersøkelser av miljøtilstanden i lokalområdet til utslippet, som både 

høst 2013 og vinter 2017 var vurdert til beste miljøtilstand etter NS 9410-standard. 

Sedimentet ved utslippspunktet bærer verken preg av naturlig organisk akkumulering eller 

påvirkning fra utslippet fra oppdrettsanlegget, og det er ikke noen negativ utvikling å spore i 

miljøtilstanden i området rundt avløpet over tid. Det er også foretatt en resipientundersøkelse 

av dypområdet i Bremnesvågen, der tilstanden var noe dårligere, men av naturlige årsaker.  

 

Det er ingen registrerte viktige naturtyper i influensområdet. Registrerte artsforekomster er i 

hovedsak knyttet til fugler med landtilknytning foruten viktige gyteområder for torsk i 

sjøområdene utenfor. Det er knyttet store fiskeriinteresser til sjøområdene nord i Frøya, der 

det også ligger svært mange akvakulturanlegg. Alle disse interessene er imidlertid i god 

avstand fra anleggets utslipp og også sjøvannsinntak. Det er derfor ikke ventet at planlagt 

utvidelse vil ha noen som helst virkning på disse interessene. 
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 VIKAN SETTEFISK AS AVDELING TVERRVÅGEN 
 

SØKER 
 

Vikan Settefisk AS,  

7250 Melandsjø,  

vikan@vikan.no 

Organisasjonsnummer 951 599 298 

Konsesjonsnummer: STF 0045 

Lokalitetsnummer: 12428 Tverrvågen 

 

Kontaktperson: Britt Åse Skarsvåg 

Telefon:  72 44 55 41  

Mobil:  918 17 712  

E-post:  vikan@vikan.no 

 
 

GEOGRAFISK PLASSSERING AV LOKALITETEN  
 

Vikan Settefisk AS ligger i Tverrvågen i Frøya kommune i Sør-Trøndelag fylke, ved 

utløpselven fra Tuvnesvatnet (figur 1). Vanninntaket er i Tuvnesvatnet, som har et et 8,1 km² 

stort vassdrag. Nedbørfeltet er verken bebygget eller skogkledd, men er dominert av et 

småkupert lynghei-kystlandskap, der bebyggelse i hovedsak er knyttet til nærområdet langs 

kysten.  
 

 
 

Figur 1. Settefiskanlegget Vikan Settefisk AS avdeling Tverrvågen i Frøya kommune. 

 

mailto:vikan@vikan.no
mailto:vikan@vikan.no
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ANLEGGET 
 

Vikan Settefisk AS avdeling Tverrvågen har hatt konsesjon etter akvakulturloven for 

produksjon av settefisk av aure, laks og regnbueaure siden 2. juli 1986. Konsesjonen er i dag 

på 1,5 millioner fisk og anlegget består av karanlegg på land på lokaliteten Tverrvågen. 

Anlegget er et gjennom-strømmingsanlegg, med CO2 lufting og har også UV-behandlet 

sjøvannstilførsel med 6 m³/min. Eksisterende anlegg består av tre 12-meters kar og fem 10-

meters kar (figur 2), og planene omfatter etablering av nye resirkuleringsavdelinger samtidig 

som en beholder karrekken med 10-meters kar.   

 

 
 

 
 

Figur 2. Nåværende anlegg Vikan Settefisk AS avdeling Tverrvågen (øverst) og planlagt 

anlegg der den eksisterende karrekken mot elven er beholdt (nederst). 

 

Det nye anlegget vil ha resirkuleringsenheter på alle avdelinger, med full resirkulering type 

RAS II, der alt avløp blir renset mekanisk og biologisk, hvoretter det luftes for å fjerne CO2 

og deretter tilsettes oksygen før det resirkuleres tilbake til karene. Utvidet anlegg vil bestå av 

følgende elementer: 
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• Eksisterende avdeling: 5 stk. 10-m kar med vannhøyde på 2 m og volum på 157 m³, til 

sammen 785 m³ volum. Disse har opplegg for CO2 lufting og et estimert vannforbruk på 

omtrent 1,8 m³/min. ferskvann. I disse karene har man erfaring med en biomasse på opptil 

80 kg/m³. Med inntil 70 kg fisk/m³ kan en ha inntil 55 tonn fisk i karene. Med innsett av 15 

grams fisk to ganger i året, kan en i disse eksisterende karene da produsere inntil 1 mill. 

stk. 100 grams smolt årlig.  

• Nytt klekkeri: med tre klekkeskap som hvert kan romme 360.000 rogn. Det er også 

planlagt utvidet med ytterligere tre klekkeskap, og det planlegges med egen 

vannbehandlingsenhet basert på resirkuleringsteknologi for klekkeriet. For hver av to 

vannbehandlingsenheter i klekkeriet er spedevannsbehovet på 0,6 m³/time, tilsvarende 0,02 

m³/min for to enheter. Vannmengden som resirkuleres i hver enhet er på 14,4 m³/time, 

hvilket tilsvarer 95 % resirkuleringsvolum. 

• Starfôringsavdeling: Et karvolum på 79 m³, og det planlegges med en tetthet på inntil 13 

kg fisk/m³, og avdelingen vil ha et spedevannsbehov på 0,6 m³/time 

• Yngelavdeling: 6 stk. 8-m kar med vannhøyde 2 m og volum på 88 m³, med et samlet 

karvolum på 703 m³. Spedevannsbehovet for både startfôrings- og yngelavdelingen er på 

6,8 m³/time (tilsvarende 0,11 m³/min), med en resirkulering av 805 m³/t i yngelavdelingen 

og 79 m³/time i startfôringsavdelingen, blir det 84% resirkulering, og en vannutskifting på 

1,15 x i timen i yngelavdelingen. Renseanlegget er dimensjonert for inntil 20 kg fisk/m³ i 

yngelavdelingen 

• Påvekst regnbueaure: 4 stk. 12-m kar med vannhøyde 4 m, med samlet volum på 2.108 

m³, og med et maksimalt spedevannsbehov på 31 m³/time (tilsvarende 0,5 m³/min) ved 

maks. 12 ‰ salt og en resirkulert vannmengde på 3.614 m³/time. Det gir en 

vannutskiftingsrate på 1,7 x i timen, og en resirkuleringsgrad på 86 %. Tetthet av fisk vil 

være inntil 48 kg/m³, som tilsvarer 670.000 fisk med en snittvekt på 150 gram.  

• Påvekst laks: 4 stk. 15-m kar med vannhøyde 5 m, med samlet volum på 4.118 m³, og 

med et maksimalt spedevannsbehov på 49 m³/time (tilsvarende 0,82 m³/min) ved maks. 12 

‰ salt og en resirkulert vannmengde på 6.176 m³/time. Det gir en vannutskiftingsrate på 

1,5 x i timen, og en resirkuleringsgrad på 80 %. Tetthet av fisk vil være inntil 44 kg/m³, 

som tilsvarer 600.000 fisk med en snittvekt på 300 gram.  

 

AquaOptima AS sitt system for landbasert oppdrett har siden 1993 blitt industrialisert, 

kommersialisert og markedsført over hele verden. AquaOptima har konstruert og levert RAS-

anlegg for en lang rekke arter til mer enn 20 land rundt i verden, for både ferskvanns -og 

sjøvannsarter og for varmtvanns -og kaldtvannsarter. Teknologien er miljøvennlig, der både 

miljøet for fisken selv inne i tankene og omgivelsene er i fokus. 

 

 

VANNINNTAK OG VANNBRUK 
 

Vikan Settefisk AS har konsesjon fra NVE datert 19. januar 2018 for sitt uttak på 3 m³/min 

fra Tuvnesvatnet. Dette er tilstrekkelig til å dekke ferskvannsbehovet til både nytt 

resirkuleringsanlegg og eksisterende karrekke. Dette utgjør kun 20 % av anleggets samlete 

nåværende vannbehov og 25 % av vassdragets midlere tilrenning. Uttaket har vært i samme 

størrelsesorden de siste 25 år. 

 

Fiskeanlegget er etablert med vanninntak og nedgravd vannvei fra Tuvnesvatnet og ned til 

anlegget Tuvnesvatnet har vært regulert inntil 1 meter, og der er søkt NVE om konsesjon for 

inntil 0,9 m nedtapping.   
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Anlegget driver i dag meget vannøkonomisk, med en betydelig andel av vannforbruket 

knyttet til inntak av UV-behandlet sjøvann, samt også en god kapasitet på CO2-lufting og 

gjenbruk av vann. Samtidig ligger den ene av de to inntaksledningene med inntak fra flåte, 

som gjør det mulig å regulere inntaksdypet slik at en i perioder med lite vann kan senke 

inntaksledningene til kaldere vanndyp og dermed redusere vannbehovet. Det andre inntaket 

ligger i kaldere dypvann med inntak på 18 meters dyp. 

 

Det nye anlegget vil ha tilgang på UV-behandlet sjøvann og vil ha inntil 12 ‰ salt i vannet i 

påvekstkarene for den største fisken. Maksimalt spedevannsbehov i dette nye anlegget er 

omtalt foran. Det samlete maksbehovet for spedevann til alle delene i det nye anlegget er 1,46 

m³/min slik: 

• Klekkeri: 0,02 m³/min 

• Startfôring: 0,01 m³/min 

• Yngelavdeling: 0,11 m³/min 

• Påvekst laks: 0,5 m³/min 

• Påvekst aure: 0,82 m³/min 

 

For den største fisken er deler av spedevannet sjøvann, og AquaOptima, som har beregnet 

anlegget, anslår ferskvannets andel av spedevannet til å være inntil 1,0 m³/min. Samlet 

kapasitet på UV-behandlet sjøvann ved anlegget er 6 m³/min, der dette nye anlegget til 

sammen kan disponere inntil 3 m³/min av dette. Eksisterende karrekke med 5 stk. 10-meters 

kar, vil da ha tilgang på minst 3 m³/min med UV-behandlet sjøvann i tillegg til at det kan 

benyttes inntil 2 m³/min. ferskvann. 

 

 

VANNKVALITET OG FISKEVELFERD 
 

Vikan Settefisk AS avd. Tverrvågen har produsert fisk på lokaliteten i en årrekke med 

vannkilde i Tuvnesvatnet. Vannkvaliteten er god og siste analyse av råvannet er tatt i 

desember 2017 og der er det foretatt en utvidet analyse med tanke på denne søknaden. 

Surhetsnivået er meget godt (pH=7,2), det er høyt fargetall (75 mg Pt/l), det er lavt innhold av 

tungmetaller og ionebalansen er meget god. Det er heller ikke påviselige mengder labilt 

(giftig) aluminium. Vannkvaliteten er for øvrig preget av nærhet til havet, med høyt innhold 

av salter (klorid = 21 mg/l), som gir god bufferevne og dermed lite stress for fisken. 

Analysebevis fra Kystlab-PreBIO AS er vedlagt bakerst i denne dokumentasjonen. 

 

Det nye anlegget skal drives med kjent og velprøvd resirkuleringsteknologi fra AquaOptima 

AS, der karene vil ha en vannutskifting tilpasset temperatur og produksjon, slik at 

vannkvalitet og karmiljø holdes 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 akvakulturdrifts-

forskriften, 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.  
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PRODUKSJONSPLAN  
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Figur 3. AquaOptima AS har presentert ovenforstående produksjonsplan for det nye 

anlegget, der produksjon av 150 grams fisk er planlagt gjennomført på 32 uker, mens 300 

grams fisk trenger 39 uker. Følgende fargekoder er benyttet: 
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FISKEHELSESTATUS 
 

Vedlagt bakerst i denne dokumentasjonen er en helseuttalelse fra Åkerblå AS, som har ansvar 

for helsekontroll ved anlegget og besøker lokaliteten minimum en gang per måned. Deres 

konklusjon er at: «Det er gjennom de siste årene påvist en blanding av smittsomme og ikke-

smittsomme / produksjonsrelaterte helseproblemer på settefiskanlegget Tverrvågen. Etter 

fiskehelsetjenestens oppfatning er fiskehelsestatus stort sett god, men produksjonen har til 

tider vært litt høyere enn optimalt etter vannressurser og tilgjengelig karvolum.» Dette vil bli 

vesentlig bedre i det nye anlegget.  

 
 

PLANLAGT PRODUKSJON OG UTSLIPP 
 

Anlegget vil hovedsakelig bestå av to deler, der det nye anlegget planlegges for produksjon av 

1,2 mill. laks på 300 gram og 2 mill. aure på 150 gram årlig, samt eksisterende kar som kan 

produsere inntil 1 mill. laks på 100 gram. Dette baserer seg 2 innlegg av laks og tre innlegg av 

regnbueaure, som vokser noe raskere enn laks i det nye anlegget. Dette tilsvarer en årlig 

levering fra hele anlegget på opp mot 750 tonn fisk slik:  

• 360 tonn laks fra det nye anlegget 

• 300 tonn aure fra det nye anlegget 

• 85 tonn laks fra det eksisterende anlegget 

 

Med en beregnet dødelighet/svinn underveis i produksjonen på anslagsvis 10-15 %, der det 

meste skjer i en tidlig fase, vil anlegget ha en biologisk produksjon på omtrent 800 tonn. Til 

denne produksjonen vil det medgå anslagsvis 850 tonn fôr med en antatt fôrfaktor på 1,05 

(fôrfaktor = benyttet fôr tørrvekt / fisk produsert i våtvekt). 

 

Følgende tallgrunnlag er benyttet i beregning av «utslipp» til ytre miljø fra de to ulike 

enhetene, der utgangspunktet er at slike anlegg har full kontroll over innsatsfaktorene, både 

fôr brukt og fisk produsert, og sammensetningen av disse: 

• 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 uten rensing for ett tonn produksjon med fôrfaktor 1,05:  

• Nitrogen = fôrbruk * 0,064 – total produksjon * 0,0276 = 39,6 kg N/tonn prod. 

• Fosfor = fôrbruk * 0,0105 – total produksjon * 0,0038 = 7,225 kg P/tonn prod. 

• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 126 kg C/tonn prod.  

 

Erfaringsmessig har ulike typer renseanlegg ensartet og standard rensegrad slik:  

• Gjennomstrømming med partikkelfilter ≈ 100 µm: N = 20 %, P og C = 55 %  

• RAS II resirkulering med denitrifikasjon, filter 40-60 µm: N = 75 %, P = 60 % og C = 

90 % 

 

Eksisterende anleggsrekke vil ha partikkelrensing, mens det nye anlegget vil være et 

fullverdig RAS II anlegg på alle avdelingene. Følgende verdier legges til grunn for beregning 

av utslipp:  

• Nytt anlegg: 660 tonn levert, biologisk produksjon 706 tonn, fôrbruk 744 tonn 

• Eksisterende karrekke: 85 tonn levert, biologisk produksjon 90 tonn, fôrbruk 96 tonn 
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Utslippsberegningene baserer seg på biologisk produksjon og fôrfaktor på 1,05, og blir slik 

basert på de presenterte tall: 

  

Beregnet utslipp i kg fra Vikan Settefisk  Nitrogen Fosfor Karbon 

Gjennomstrømming med partikkelrensing 100 µm 2 877 295 5 130 

RAS II med denitrifikasjon på hele det nye anlegget 7 033 2 052 8 928 

Utslipp fra samlet fullt utbygd anlegg (kg) 9 909 2 347 14 058 

Omsøkt utslipp avrundet oppover (kg) 10 000 2 500 14 500 

 

Produksjonsplanene foran viser til en årlig produksjon på 4.2 mill. fisk, men det søkes om 5 

mill. fisk for å ha litt variasjonsmulighet dersom det kan bli aktuelt å redusere på fiskens 

størrelse. Produksjon og fôrbruk står fast som beskrevet. 

 

UTSLIPP OG RESIPIENT 
 

Tverrvågen er grunn og eksisterende utslipp fra anlegget er derfor plassert utenfor Tverrvågen 

nordvest av Kleppfiskskjæret på vel 13 meters dyp (figur 4).  

 

 
 

Figur 4. Eksisterende utslipp fra Vikan Settefisk AS avdeling Tverrvågen går ut utenfor den 

grunne Tverrvågen til omtrent 13 meters dyp. 

 

Avløpet går til vannforekomsten Frøyhavet ytre (fjordkatalognr. 0320000031-22-C), som 

tilhører økoregion Norskehavet Sør, er satt til typen «åpen eksponert kyst» med moderat 

oppholdstid for vann (uker), delvis lagdelt med moderat strømhastighet (1-3 knop), middels 

tidevann (1-5 m) og euhalin (> 30 ‰). Vann-nett karakterisert forekomsten med «god 

økologisk tilstand» med lav pålitelighetsgrad siden informasjon mangler.  
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Vannforekomstens nordlige og vestlige deler er svært åpne og eksponerte, men utslippet går 

til beskyttede sjøområder innenfor Bremneset, der de grunne Tungavågen og Bremnesvågen 

avgrenser området mot øst og Teistholmene skjermer godt mot nordnordvest. Disse lokale 

områdene er grunne, med dybder ifølge sjøkartet på stort sett under 20 m, bortsett fra en 30 m 

dyp djupål i ytre deler av Bremnesvågen. Videre nordover dybdes det videre til over 100 m, 

og djupålen mot vest holder dybder på vel 100 m med største dyp over 200 m. 

Bunntopografien i hele dette området er svært kupert (figur 5), og en må ut i Frøyhavet vest 

for Frøyas vestspiss før dybdene blir jevnt over 200 m.  

 

 
 

Figur 5. Utslipp fra Vikan Settefisk AS avdeling Tverrvågen går til vannforekomsten 

Frøyhavet ytre. 

 

Det er liten grad av gjennomgående vannstrøm i disse lokale områdene, der alle passasjer 

videre mot nordvest er svært trange og svært grunne mellom konglomeratet av øyer og holmer 

og skjær nord i Frøya kommune. Vannutskiftingen i sjøområdet ved utslippet antas likevel 

god, siden områdene utenfor er åpne mot vest og svært eksponert den veien. Videre er 

tidevannsforskjellen på 1,36 m i standardhavn Kristiansund basert på følgende høyder  

• Middel høyvann 198 

• Middelvann 130 

• Middel lavvann 62 

Med korreksjonsfaktor 1,14 til lokal havn Sistranda, blir middel tidevannsforskjell i 

sjøområdene nord på Frøya sannsynligvis opp mot 1,6 meter. 
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Det er foretatt strømmåling på 8 meters dyp ved 

avløpspunktet i perioden 16. august til 18. september 

2013 (Kjerstad 2013). Målingene viste lav 

gjennomsnittlig strømhastighet, det var perioder med 

lite strøm og samlet sett lav effektiv strømhastighet. 

En lav Neuman Parameter antyder at det ikke er noen 

dominerende strømretning i måleperioden. Strømmen 

gikk begge veier i sundet, med en liten hovedvekt mot 

nord øst (figur 6).  

 

 

Figur 6. Fordeling av relativ vanntransport (%) på 

8m dyp i august-september 2013 ved utslippspunktet 

(Kjerstad 2013).  

 

 

Utslipp av ferskvann til sjøresipienter vil gi en upwellingseffekt ved at det lettere ferskvannet 

strømmer opp som en fontene mot overflaten og blandes inn til sitt innlagringsdyp i 

overflatelaget og transporteres i bort fra avløpspunktet (figur 7). Denne ferskvannsfontenen 

vil medføre at de finpartikulære tilførslene vil spres effektivt vekk fra utslippstedet i 

vannsøylen med tidevannet og ut over i fjorden. Siden avløpet fra eksisterende anlegg er 

renset med partikkelfilter, og avløpet fra det planlagte RAS II anlegget skal renses med et 

filter med lysåpning på 40-60 µm, vil det ikke være større partiklene som sedimenterer lokalt 

ved selve utslippet. Avløpet vil stige i vannsøylen til det kommer opp i tidevannssonen, og vil 

ta med seg tilførslene av finpartikulært organisk stoff, som da spres effektivt i dette 

sjøområdet.  
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Figur 7. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i 

en sjøresipient, som innlagres i overflatelaget og kun lokal sedimentering av organiske 

tilførsler i resipientens umiddelbare nærhet til utslippspunktet. Utslippet får økt sin tetthet 

ettersom det lettere ferskvannet stiger opp og blandes med sjøvannet (heltrukken linje og 

lyseblått). 

 

Det er foretatt en «MOM-B» undersøkelse ved avløpet 30. mars 2017 (Tunheim 2017), både 

ved og rundt avløpspunktet, men også i et lokalt dypområde like nordøst for utslippet, så vel 

som selve dypområdet i Bremnesvågen lenger mot nord-øst. Dette er den retningen som antas 

mest utsatt for tilførsler fra avløpet (se strømmåling i figur 6). Alle 11 målepunktene rundt 
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målepunktet hadde beste miljøtilstand 1, mens de to dype målepunktene i Bremnesvågen 

hadde tilstand 3. 

 

Undersøkelsen fant få tegn på organisk påvirkning i umiddelbar nærhet til utslippspunktet fra 

settefiskanlegget. Området her var grunt og det ble registrert mye algevekst og god 

biodiversitet. Sedimentet bar heller ikke preg av naturlig organisk akkumulering (nedbrutte og 

delvis nedbrutte algerester o.l. i sedimentet). Observasjonen, i tillegg til vurdering av 

artsmangfoldet (flere organismer med preferanse for strømutsatte habitat) og 

sedimentsammensetningen taler for et strømsterkt område. De kjemiske målingene av 

redokspotensiale og surhetsgrad fra stasjon 1 – 11 plukket heller ikke opp indikasjoner på 

påvirkning fra oppdrettsaktiviteten (fra konklusjon i Tunheim 2017a) (figur 8). Tilsvarende 

undersøkelse av utslippet fra august 2013 viser at tilstanden er uendret og at det således ikke 

er noen akkumulerende effekt av utslippet til resipienten. Ved det dypeste i Bremnesfjorden 

var tilstanden dårligere (figur 8), noe som er vanlig å finne i dyp-basseng ved eksponerte 

sjøområder, der tang og tare som rives løs vil akkumulere og bli liggende og råtne. 
 

 

Figur 8. Resultat av MOM-B undersøkelse mars 2017 utført ved utslippet fra anlegget (1-11) 

og ved dyp punktet i Bremnesvågen (12 og 13) Figuren er fra Tunheim (2017a). 

 

Samtidig som siste MOM-B undersøkelse ble gjennomført 30. mars 2017, ble det også tatt 

hydrografiske profiler ved det dypeste i Bremnesvågen, ved punkt 13 i figur 8. 

Oksygenmetningen var over 95 % for hele vannsøylen ned til bunn på 33 m, hvor 

oksygeninnholdet på det laveste var på 9,4 mg/L. Bunnvannet ble da klassifisert til 

tilstandsklasse 1 = «meget god» (Tunheim 2017b). Forskjellen mellom den moderate 

sedimenttilstanden og de gode oksygenforholdene ved bunnen, skyldes høyst sannsynligvis 

naturlige store tilførsler av organisk stoff, samtidig som vannutskiftingen i vannsøylen er god.  
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FORELIGGENDE KUNNSKAP OM NATURVERDIER  
 

Det foreligger mye informasjon om biologisk mangfold og naturverdier både på land og i 

sjøområdene langs kysten.  

 

ARTSFOREKOMSTER 

 

Det er en del fuglearter med særlig forvaltningsinteresse i de nærliggende områdene; 

storspove (Numenius arquata), vipe (Vanellus vanellus), bergirisk (Cardelius flavirostris), 

kongeørn (Aquila chrysaetos), sivspurv (Emberiza schoeniclus) og stær (Sturnus vulgaris). 

Disse er i hovedsak knyttet til landarealer, og vil imliten grad bli berørt av de foreliggende 

planene for utvidelse av fiskeanlegget.  

 

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 i sjøområdene utenfor Tverrvågen, og selv om utvidelsen vil 

medføre noe økt lokal ferdsel, er det ikke ventet at dette vil medføre noen negativ virkning for 

fuglene i hekke- eller ynglefasen generelt.  

 

Tungvågvassdraget har generelt sett stort potensiale for sjøaure, og det meste av potensialet 

for sjøaureproduksjonen i hele vassdraget er høyst sannsynlig knyttet til innsjøene, siden de 

fleste elvene er små og har variabel og tidvis liten vannføring.  
 

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. 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 de nye karene være plassert inne i bygninger, der det er rister 

på alle sluk i gulv.  

 

Alle nye 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. 

 

 

NATURTYPER 

 

En gjennomgang av miljødirektoratets «naturbase» viste at nærmeste registrerte naturtype var 

«naturlig oksygenfattig fjord» i Valavågen (figur 9). Utslippet påvirker således ikke noen 

prioriterte eller utvalgte naturtyper 
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Figur 9. Av naturtyper i sjøområdene ved Tverrvågen er det bare dokumentert «naturlig 

oksygenfattig fjord» i Valavågen (grønn) utenfor influensområdet for avløpet fra Vikan 

settefisk AS avdeling Tverrvågen (fra miljødirektoratets naturbase) 
 

 

 
 

Figur 10. Fiskeriinteresser med gyteområder for torsk og fiskeområder for både aktive og 

passive redskap (fra fiskeridirektoratet). 
 

I tillegg er det også store gyteområder for torsk i kystområdene utenfor influensområdet, samt 

også betydelige områder som benyttes til fiske etter en rekke arter som sild og torsk, og også 

etter krabbe med passive redskap (figur 10). Forvaltningsmessig har særlig gyteområder for 
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kysttorsk de siste årene hatt stort fokus. Bestanden av kysttorsk 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.  

 

Planlagt utslipp vil ikke ha noen påvirkning på de store gyteområdene utenfor. 
 

AKVAKULTURINTERESSER 
 

Nord i øyene i Frøya er det svært mange akvakulturlokaliteter. For et stort settefiskanlegg 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. Ingen av anleggene i Frøya 

ligger innenfor 5 km fra Vikan Settefisk (figur 11). 

 

 
 

Figur 11. Det er svært mange oppdrettsanlegg nord i øyene i Frøya, men samtlige ligger mer 

enn 5 km fra Vikan Settefisk AS avdeling Tverrvågen (rød ring). 
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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». 

 
  

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 der stadig større del av 

livssyklus holdes på land, 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.  
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VEDLEGG  
 

VANNKVALITET RÅVANN  
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HELSESTATUS I ANLEGGET  
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