
Konsekvensvurdering av omsøkt
regulering av Sagvikvatnet 

og Hållåelva på Tustna med enkel
resipientvurdering av Imarsundet

R
A
P
P
O
R
T

    Rådgivende Biologer AS           522      

      





Rådgivende Biologer AS
RAPPORTENS TITTEL:

Konsekvensvurdering av omsøkt regulering av Sagvikvatnet og Hållåelva på Tustna med
enkel resipentvurdering av Imarsundet

FORFATTERE:

Geir Helge Johnsen, Steinar Kålås & Kurt Urdal 

OPPDRAGSGIVER:

Stolt Sea Farm AS, avdeling Nordheim.

OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT: RAPPORT DATO:

juni 2001 2001 5.november 2001

RAPPORT NR: ANTALL SIDER: ISBN NR:

522 33 ISBN 82-7658-352-0

EMNEORD:

- Fiskeundersøkelser 
- Resipientvurdering i sjø
- Tustna kommune

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS
 Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen

Foretaksnummer 843667082
www.radgivende-biologer.no

Telefon: 55 31 02 78       Telefax: 55 31 62 75 E-post: post@radgivende-biologer.no



Rådgivende Biologer AS Rapport 522-2-

FORORD

Stolt Sea Farm AS har 26.september 2000 søkt om å utvide konsesjonsrammene ved settefiskanlegget
M/T 005 Nordheim til 2,5 millioner settefisk. Anlegget henter sitt vann fra Sagvikvatnet
(Vassdragsnummer - NVE 143.7Z) i Tustna kommune i Møre og Romsdal.  Stolt Sea Farm AS har inngått
avtale med grunneiere om oppdemming av innsjøen med + 1,1 meter over dagens frie løp og med senking
-1,0 meter under dagens frie overløp. Videre er det planlagt overført vann fra tilgrensende nedbørfelt fra
Hållåelva til Sagvikvatnet for å bedre vanntilgangen. Det er ikke oppgang av anadrom fisk til innsjøen.

Fylkesmannens Miljøvernavdeling har 5.desember 2000 sendt saken over til NVE-Region Midt-Norge
med krav om handsaming etter vassdragslova. NVE har vurdet konsesjonsplikten, og stadfester i sitt brev
av 21.mars 2001 at de planlagte inngrep må konsesjonssøkes etter vassressurslovens §8. 

Denne rapporten skal fremskaffe den nødvendige informasjon for vurdering av en slik søknad. Det ble
i den forbindelse gjennomført en feltbefaring 27. og 28.august 2001 der Sagvikvatnet ble prøvefisket,
Hållåelva ble synfart og elektrofisket , samt at det ble foretatt en undersøkelse av resipientforholdene i
sjøen utenfor avløpet fra anlegget ved Nordheim. Dyreplanktonprøven fra Sagvikvatnet er analysert av
Erling Brekke, bunndyrprøvene er analysert av Lindesnes Biolab ved Inger Dagny Saanum og
vannprøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Chemlab Services AS

Rådgivende Biologer AS takker Stolt Sea Farm AS ved Endre Jenssen for oppdraget, og driftsleder ved
anlegget på Nordheim Nils Ole Klevjer for all hjelp ved feltarbeidet. 

Bergen, 5.november 2000.
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & K.URDAL 2001. Konsekvensvurdering av omsøkt regulering av
Sagvikvatnet og Hållåelva på Tustna med enkel resipientvurdering av Imarsundet. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 522, ISBN 82-7658-352-0, 33 sider.

Stolt Sea Farm AS har 26.september 2000 søkt om å utvide konsesjonsrammene ved settefiskanlegget M/T 005
Nordheim til 2,5 millioner settefisk. For å sikre tilstrekkelig vann til anlegget, har selskapet inngått avtale med
grunneiere om regulering av vannkilden Sagvikvatnet og en planlegger dessuten å overføre vann fra tilgrensende
nedbørfelt fra Hållåelva. Fylkesmannens Miljøvernavdeling har 5.desember 2000 sendt saken over til NVE-Region
Midt-Norge med krav om behandling etter vassdragslova, og NVE stadfester 21.mars 2001 at de planlagte inngrep
må konsesjonssøkes etter vassressurslovens §8. Rådgivende Biologer AS er bedt om å fremskaffe den nødvendige
informasjon for vurdering av en slik søknad. 

Overføring av Hållåelva

Hållåelven har i dag en fåtallig bestand av aure, og det er usikkert om dette er å regne som en sjøaurebestand. Det
er ble ikke funnet ungfisk av laks i elven. Ved fraføring av vannet med dam like ovenfor anadrom strekning, vil
vannføringen nedstrøms bli svært redusert. Det er usikkert hvordan dette vil influere på produksjonen av ungfisk.
Elven er grov og fisken vil fremdeles ha oppholdssteder i elven. Vanndekt areal vil bli redusert på omtrent halvdelen
av den anadrome strekningen. Eventuell oppvandring og gyting på høsten skjer i dag sannsynligvis under flom, og
det vil fortsatt kunne skje etter regulering, fordi fraføringen vil ha en øvre kapasitet på 7 m3/minutt. 

Regulering av Sagvikvatnet

Utløpet - Sagvikelven - har vært helt eller delvis tørrlagt av demningene i utløpet over lang tid. Det er derfor ikke
mulig for utløpsgyting eller oppvandring av sjøaure til Sagvikvatnet. Den omsøkte reguleringen med eventuell
godkjenning av demningen fra 1997 vil ikke endre på dette. Like utenfor “utløpet” av Sagvikelven ligger det i dag
et 24.000 m3 stortoppdrettsanlegg.

Sagvikvatnet har i i hvert fall de siste 10 årene hatt en fåtallig bestand av aure, begrenset av tilgang på egnete
gyteområder. Regulering av Sagvikvatnet har de siste årene skjedd ved nedtapping i perioder med lite nedbør, særlig
på sommeren og tidlig høst. Stolt Sea Farm AS har inngått avtale med samtlige fire grunneiere rundt Sagvikvatnet
om at vannstanden kan reguleres 2,1 meter mellom kotene 10,3 moh (HRV) og 8,2 moh (LRV). Det foreligger ikke
rutinemessige vannstandsmålinger, slik at det ikke er mulig å slå fast hvor omfattende reguleringen har vært.

Dersom vannet fra Hållåelva overføres til Sagvikvatnet, vil tilrenningen til innsjøen nesten dobles. Ved planlagt
vannforbruk vil det ikke være behov for nedtapping i situasjoner med normalnedbør. I tørkeperioder på
seinsommeren eller ved langvarig tørke utover høsten vil nedtapping være aktuelt. I tre-måneders perioden august
til oktober har nedbørmengdene i årene siden 1969 vært under 70% av normalen i ett av fire år, og bare i ett av ti
år har nedbøren vært ned mot 50% av normalen. Med det planlagte vannforbruket, vil det i perioder med halvparten
av  normal nedbør være aktuelt å tappe Sagvikvatnet tilsvarende en cm daglig. Med omsøkt reguleringshøyde på
210 cm, vil magasinkapasiteten være tilstrekkelig for produksjon i svært lang tid. 

Utslipp til sjø

Resipientforholdene i Imarsundet er gode, og bunnforholdene ved dagens utslippspunkt viste ingen påvirkning fra
utslippet. Strømretningen på dypet ved utslippet går ut mot de dypeste delene av sundet, der resipientkapasiteten er
svært god. Et utvidet utslipp vil derfor sannsynligvis ikke føre til noen videre overbelastning av bunnen utenfor
anlegget.
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Stolt Sea Farm AS sitt settefiskanlegg M/T 005 Nordheim henter sitt vann fra Sagvikvatnet (NVE nr
143.7Z) i Tustna kommune i Møre og Romsdal.  Stolt Sea Farm AS har tidligere inngått avtale med
grunneiere om oppdemming av innsjøen med + 1,1 meter over dagens frie løp og med senking -1,0 meter,
til sammen 2,1 meter reguleringshøyde. Videre er det tilgrensende nedbørfelt fra Hållåelva planlagt
overført til Sagvikvatnet for å øke vanntilgangen til anlegget (figur 1). Det vil bli benyttet en PN 6
plastledning på 315 mm (ytre mål). Med høydeforskjell på omtrent 20 meter og en lengde på 1,5 km vil
denne ha en maksimal kapasitet på omtrent 7 m3 /minutt.

Figur 1. Stolt Sea Farm AS sitt settefiskanlegg M/T 005 ved Nordheim henter sitt vann fra Sagvikvatnet
og planlegger overføring av vann fra Hållåelven til Sagvikvatnet.

Omsøkt regulering

Stolt Sea Farm AS søker NVE om konsesjon til:
1) Uttak av vann fra Sagvikvatnet for produksjon av 2,5 millioner settefisk ved  M/T 005 Nordheim
2) Å kunne regulere vannstanden i Sagvikvatnet mellom kotene 10,3 (HRV) og 8,2 moh (LRV)
3) Overføre Hållåelven ved kote 29.3, med inntil 7 m3/min til Sagvikvatnet.
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ANLEGGSBESKRIVELSE : PRODUKSJONSPLAN

Stolt Sea Farm har utarbeidet en produksjonsplan for anlegget, der planlagt produksjon etter utvidelse til
2,5 millioner settefisk av laks og regnbueaure er skissert. Dette er vedlagt den innsendte søknaden, men
er også kort gjengitt her i tabellform for å danne grunnlag for vurdering av de omsøkte reguleringene.

Det planlegges en drift der det gjennom året er fem ulike grupper med fisk innom anlegget, to ulike
grupper med regnbueaure og tre ulike grupper med laksesmolt (tabell 1): 
1 & 2) Det vil bli produsert en million ettårssmolt av laks basert på egen produksjon av yngel og uttak

av vårsmolt neste vår. Denne fisken vil hvert år bestå av to grupper, årets yngel som skal bli
smolt neste vår (A)  og fjorårets yngel (B), med overlapp i produksjon gjennom vinteren.

3) Det vil bli produsert en halv million halvtårssmolt av laks  med inntak av stor yngel i mai/juni
og uttak i løpet av høsten, hovedsakelig i oktober og november.

4) Det vil bli produsert en halv million regnbueaure basert på inntak av 5 grams yngel i mai/juni
med uttak av fisk tidlig på høsten (gr.1) 

5) Det vil bli produsert en halv million regnbueaure basert på egen produksjon av yngel med uttak
av fisk noe seinere på høsten. 

Tabell 1. Produksjonsplan for anlegget etter utvidelse til 2,5 millioner settefisk av laks og regnbueaure,
basert på ovenforstående produksjonsgrupper. Tallene er ført som inngående balanse for hver måned.
Snittvekten for fisken i hver gruppe (vekt) er oppgitt i gram, antall fisk i hver gruppe (ant) er oppgitt i hele
1000, og biomassen i hver gruppe (biom.) i tonn.

mnd Vårsmolt 
ettårig A

Vårsmolt 
ettårig B

Høstsmolt
halvårlig

Regnbueaure
halvårlig gr.1

Regnbueaure
halvårlig gr.2

vekt ant biom vekt ant. biom vekt ant. biom vekt ant. biom vekt ant. biom

J 0,2 1500 0,3 70 1060 74,2
F 0,2 1500 0,3 80 1050 84,0
M 0,2 1500 0,3 90 1040 96,6
A 0,4 1400 0,56 100 630 63,0 0,1 800 0,1
M 1,5 1350 2,03 100 420 42,0 0,5 700 0,4
J 3 1300 3,9 10 650 6,5 8 600 4,8 2 650 1,3
J 7 1250 8,8 20 600 12,0 25 570 14,3 7 600 4,2
A 13 1200 15,6 35 570 20,0 60 540 32,4 20 550 11,0
S 25 1150 28,8 60 540 32,4 60 520 31,2
O 40 1120 44,8 80 520 41,6
N 50 1100 55,0 100 210 21,0
D 60 1070 64,2
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ANLEGGSBESKRIVELSE : PLANLAGT VANNBRUK 

Stolt Sea Farm har utarbeidet en tilhørende vannbruksplan basert på den presenterte produksjonsplan for
anlegget. Det vil kunne bli benyttet omfattende oksygenering av driftsvannet, samtidig som en har store
mengder UV-behandlet sjøvann tilgjengelig for produksjonen. Nærmere detaljer for dette er vedlagt den
innsendte søknaden, men en oversikt er også kort gjengitt her i tabell 2 for å danne grunnlag for vurdering
av de omsøkte reguleringene. 

Tabell 2. Vannbruk ferskvann for angitt produksjonsplan for anlegget etter utvidelse til 2,5 millioner
settefisk av laks og regnbueaure, basert på ovenforstående produksjonsplan (tabell 1).  Totalt vannbruk
(total) er angitt i m3/min, andelen av dette som er ferskvann (andel) er oppgitt i % og ferskvannsforbruket
(fersk) også er angitt i m3/min. Tallene er ført som inngående balanse for hver måned.

mnd Vårsmolt 
ettårig A

Vårsmolt 
ettårig B

Høstsmolt
halvårlig

Regnbueaure
halvårlig gr.1

Regnbueaure
halvårlig gr.2

total andel fersk total andel fersk total andel fersk total andel fersk total andel fersk

J 0,09 100 0,09 22,3 15 3,3
F 0,09 100 0,09 25,2 10 2,5
M 0,09 100 0,09 28,1 10 2,8
A 0,17 100 0,17 18,9 10 1,9 0,02 100 0,02
M 0,61 100 0,91 12,6 10 1,3 0,1 100 0,1
J 1,17 100 1,17 2,0 95 1,9 1,4 70 1,0 0,4 95 0,4
J 2,6 90 2,4 3,6 95 3,4 4,3 50 2,1 1,3 90 1,1
A 4,7 70 3,3 6,0 50 3,0 9,7 10 1,0 3,3 50 1,7
S 8,6 70 6,0 9,7 50 4,9 9,4 10 0,9
O 13,4 50 6,7 12,5 10 1,2
N 16,5 50 8,3 6,3 10 0,6
D 19,3 40 7,7

    

Figur 2. Planlagt forbuk av
ferskvann i anlegget ved
Nordheim ved produksjon av
2,5 millioner fisk etter
presenterte produksjonsplan. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE : HÅLLÅELVEN 

Hållåelven renner nordover i
Ørbogdalen fra Ørbogvatnet (385
moh) innerst i en nordvendt og bratt
botn. Høyeste fjelltopp i nedbørfeltet
er Storøra på over 900 moh og feltet
er 2 km langt. 

Stolt Sea Farm AS planlegger å
fraføre Hållåelven ved kote 29.3, et
felt som er 1,65 km2 stort (figur 1 og
3), og overføre vannet til Sagvik-
vatnet. Med en spesifikk avrenning på
42 l/s/km2  (NVE 1987), utgjør dette
en årlig vannmengde på maksimalt
2,185 millioner m3 dersom alt vannet
overføres. Overføringen vil ha en
maksimal kapasitet på 7 m3/min.

Hållåelven ble befart 27.august 2001.
Nederst mot sjøen, rett nedenfor
bilveien, har elven en 2 meter dyp og
fem meter bred kulp. På utløpet var
det fine forhold for gyting og
oppvekst av fisk. 

På de neste 100 meterne ovenfor
veien er elven relativt slak og omtrent
2-3 meter bred med substrat av grus
og stein, med gode oppvekstvilkår for
fisk, men sparsomt med gyte-
muligheter. 

Figur 3. Oversiktskart over nederste del av Hållåelven i Tustna kommune. Plassering av det planlagte
inntaket er vist, og dette utgjør også absolutt øvre grense for anadrom strekning.

På de øverste 100 meterne av anadrom strekning, opp mot det planlagte inntakspunktet, var elven  bratt
og kulpete, og grove stein med bart fjell utgjør substratet i elven. Her er det ikke egnete områder for
gyting, men muligheter for oppvekst av fisk (se bildene i figur 4 på neste side).

Samlet anadrom strekning er på bortimot 200 meter, med et samlet produktivt areal på rundt 250 m2 . 
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Figur 4. Hållåelven er bratt og grov øverst mot det planlagt vanninntak (øverst på bildet over til høyre),
den er relativt bratt og grov også på de øverste 100 metrene av anadrom strekning (bildet over til
venstre), mens elven er slakere og finere på den nederste halvdelen av den 200 meter lange anadrome
strekningen (bildet under).
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OMRÅDEBESKRIVELSE : SAGVIKVATNET 

Sagvikvatnet ligger 10 moh nord i Tustna
kommune, og er vannkilden til Stolt
Seafarm sitt settefiskanlegg på Nordheim.
Innsjøen er 2,5 km lang, den har et areal
på 0,67 km2, et samlet volum på 9,38
millioner m3 (tabell 3), et maksimumsdyp
på 30 meter og et middeldyp på 14,1
meter.

Sagvikvatnets nedbørsfelt er på 2,5 km2,
og med en spesifikk avrenning på 37
l/km2/s (NVE 1987), har innsjøen en årlig
tilrenning på 2,92 millioner m3. Det betyr
at innsjøen har en vannutskiftingstid på
3,2 år. 

Figur 5. Dybdekart over Sagvikvatnet på
Tustna, tegnet med 2-meters koter, fra
Johnsen (1998).

Tabell 3. Hydrologiske og morfologiske
forhold for Sagvikvatnet i Tustna
kommune.

Areal
km²

Snittdyp
meter

Volum
mill. m³

Nedbørfelt
km²

Avrenning
l / s / km²

Tilrenning
mill. m³/ år

Utskifting
år

0,67 14,1 9,38 2,5 37 2,92 3,2
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OMRÅDEBESKRIVELSE : SAGVIKELVEN 

Stolt Sea Farm AS har inngått avtale med alle fire grunneiere rundt Sagvikvatnet om uttak av vann til
settefiskanlegget, og det ble bygget en ny demning i innsjøen i 1997 slik at en kan regulere vannstanden
2,1 meter mellom kotene 10,3 moh (HRV) og 8,2 moh (LRV). Dette er imidlertid ingen ny regulering.
Sagvikvatnet har også vært regulert tidligere i forbindelse med sagbruksvirksomheten i Sagvika ved
utløpet av innsjøen. Restene av den gamle tredemningen står fremdeles i utløpet (figur 6).

Figur 6.  Utløpselven
fra Sagvikvatnet er
regulert med en demning
i utløpet. Bildet viser den
 gamle plankedemningen
og den nye betong-
demningen fra 1997.

Utløpselven ned mot sjøen var fullstendig tørrlagt ved befaringen 27.august 2001, og selv om det er
montert overløpsrør i demningen så ut til å være en stund siden det hadde vært overløp til elven. Nedenfor
demningen er det en kulp, men deretter har elven et fall på 10 meter ned mot sjøen, et fall som i hovedsak
tilbakelegges de første 30 meterne nedenfor vannet. Ned mot sjøen er elveløpet roligere og egnet for
oppvandring av fisk. I Sagviken, like utenfor utløpet av Sagvikelven, ligger det i dag et 24.000 m3 stort
oppdrettsanlegg. 

Figur 7. Kart over utløpselven fra
Sagvikvatnet med inntegnet 5-meters
koter. Elveløpet har ikke vært
operativt de siste årene, og inngår
ikke i kommunens Økonomisk
kartverk i målestokk 1:5.000. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE : VANNTILGANG 

Sagvikvatnets nedbørsfelt er på 2,5 km2, og med en spesifikk avrenning på 37 l/km2/s (NVE 1987), har
innsjøen en årlig tilrenning på 2,92 millioner m3. Det planlagt overførte 1,65 km2 store feltet fra
Hållåelven har en spesifikk avrenning på 42 l/s/km2, hvilket utgjør en årlig vannmengde på maksimalt
2,185 millioner m3 dersom alt vannet overføres. Gjennom vinteren er det en avrenning fra sagvikvatnet
på rundt 8 m3/min, og lavest i mai-juni med rundt 6 m3/min og høyest på seinhøsten med mellom 12 og
14 m3/min (figur 8). Den samlete avrenningen er fordelt over året i forhold til månedlig nedbørstatitstikk
fra den nærliggende nedbørstasjonen Auredal . 

Figur 8. Avrenning fra
Sagvikvatnet (svart) med
tillegg av avrenning fra
Hållåelven (grått) fordelt på
månedssnitt i forhold til
nedbørsfordelingen gjennom
året ved den nærliggende
målestasjon Auredal. 

RISIKO FOR TØRRE PERIODER

I tabell 4 er det presentert en oversikt over laveste observerte nedbør for hver enkelt måned gjennom året
de siste 32 år på den nærliggende nedbørsstasjonen i Auredal. Dersom en benytter disse observasjonene
til å justere den beregnete avrenning fra Sagvikvatnet med overføring av Hållåelven, skulle en ligge nokså
nær minste observerte månedlig avrenning de siste 32 årene. De tørreste månedene er på vinterstid, i
forbindelse med kalde perioder, og de tørreste vintermånedene var tidlig på 1970-tallet. 1972 var det
tørreste året av de 32 siste, med en årsnedbør på 1129 mm eller 70% av nedbørsnormalen.  Fordelt på
kvartaler utgjør de tørreste observerte gjennom sommerhalvåret rundt 60% av nedbørnormalen, mens
høsten 2000 var særlig tørr med kun 31% av normalen i siste kvartal (tabell 4). Laveste høstnedbør i
månedene august - oktober er på 50% av tremånedersnormalen.  
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Tabell 4. Gjennomsnittlig- og “minimums”avrenning fra Sagvikvatnet med overføring av Hållåelven
basert på nedbørsdata for Auredal nedbørstasjon (nr 6515) fra 1969 - 2001.

Middelverdi Laveste månedlige
nedbør

Laveste kvartal
med nedbør

Beregnet minimums
avrenning m3/min

avrenning
m3/min

nedbør
mm/mnd mm/mnd ÅR mm / % ÅR måned kvartal

J 10,2 139 3 1972
50 mm
=13%

0,2
F 8,5 116 7 1972 1972 0,5 1,2
M 8,6 117 25 1974 1,8
A 7,6 103 25 1989

150 mm
= 56%

1,8
M 5,4 73 27 1978 1985 2,0 3,7
J 6,8 92 27 1988 2,0
J 9,8 133 43 1997

277 mm
=60%

3,2
A 9,4 128 49 1969 1981 3,6 6,8
S 14,7 200 36 1981 2,6
O 13,6 185 17 1987

159 mm
=31%

1,3
N 11,2 152 3 2000 2000 0,2 3,9
D 12,6 172 57 1997 4,2

ÅRET 9,85 1610 1286 1996 1129 1972

Figur 9. Fordeling av tre-
månedersnedbør i perioden
august - oktober ved Auredal
målestasjon for årene 1969 -
2001 (søyler) og akkumulert
frekvens (linje). 

Det er perioden august til oktober at forskjellen mellom planlagt vannbehov og normal nedbør er minst,
og der risikoen for at tørke vil medføre behov for mer vann enn det som er tilgjengelig.  I denne perioden
har nedbørmengdene i årene siden 1969 vært under 70% av normalen i ett av fire år, og bare i ett av ti år
har nedbøren vært ned mot 50% av normalen. På den andre siden var nedbøren være over normalen i
halvparten av årene og i 20% av årene var den over 130% (figur 9) 
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OMRÅDEBESKRIVELSE : SJØOMRÅDET UTENFOR 

Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg ved Nordheim, ligger på vestsiden av Imarsundet i Tustna kommune.
Sundet går i nord-nordvestlig retning mellom øyen Stabben i vest og Aure kommune i øst, det er omtrent
ti kilometer langt og nærmere en kilometer bredt. I nord er det en relativt grunn terskel på under 20 meters
dybde, mens terskelen i sør ligger på nærmere 40 meters dyp mot Strandafjorden. Selve sjøbassenget i
Imarsundet har en største dybde på 120 meter, mens det like sørøst for settefiskanlegget er dybder på vel
100 meter (figur 10). 

Figur 10. Imarsundet med dybdekoter tegnet fra sjøkartet. Fiskeanlegget ved Nordheim er
markert med svart firkant. 
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Sjøområdet utenfor settefiskanlegget har jevnt skrånende bunn utover mot de dypeste i Imarsundet, med
dybder ned mot 50 meter omtrent 200-300 meter øst for anlegget. Rett øst for kaien ved anlegget går det
en rygg utover, med dybder på mindre enn 15 meter 200 meter ut. Anlegget har lagt ut fem
avløpsledninger, der utslippene skjer på to steder på rundt 20 meters dyp henholdsvis nord og sør for den
nevnte ryggen. De to inntaksledningene for sjøvann til anlegget ligger på henholdsvis 17 og på 51 meters
dyp. Den 27.august 2001 ble bunnforholdene undersøkt på fem steder ved og nær utslippene (figur 11).

Figur 11. Sjøområdet utenfor settefiskanlegget ved Nordheim, med dybdekoter tegnet fra
opplodding utført av sjøkartverket på oppdrag fra Stolt Sea Farm AS. De fem avløpsledningene
og de to inntaksledningene for sjøvann er plassert på kartet, sammen med prøvetakingsstedene
1-5 benyttet ved befaringen 27.august 2001.
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BRUKSFORMER OG ANDRE INTERESSER I VASSDRAGET

REPRESENTATIVITET

Sagvikvatnet har et lite nedbørfelt og ligger mellom bratte fjell på innsiden og et småkupert terreng i en
stripe mot sjøen. Innsjøen er således relativt representativ for lavtliggende innsjøer langs kysten. 

Den tidligere reguleringen med oppdemming og utnyttelse av vannet er også svært vanlig langs kysten.
Tidligere var den vanligste utnyttelsen av vassdragene i forbindelse med møllevirksomhet /sagbruk /
kverner, mens settefiskproduksjon har overtatt mye av dette de siste 20 årene.

REFERANSEVERDI

Det foreligger ikke tidligere undersøkelser av forholdene i Sagvikvatnet. Innsjøen er registrert hos
Fylkesmannens miljøvernavdeling basert på en spørreundersøkelse i 1992, der det ble oppgitt å være en
glissen aurebestand, rømt regbnueaure fra et tidligere settefiskanlegg i innsjøen og en tett bestand av
stingsild. Det foreligger heller ikke noe overvåking av vannkvalitet i Sagvikvatnet i forbindelse med
settefiskanlegget til Stolt Sea Farm, utover en råvannsprøver analysert av NIVA 14.februar 2000 og en
punktundersøkelse fra 1998 (Johnsen 1998).

Vurdert på dette grunnlaget, har Sagvikvatnet derfor liten referanseverdi i overvåkings- eller vitenskapelig
sammenheng.

PRODUKSJONSVERDI

Fiskeproduksjonen i slike lavtliggende innsjøer kan være relativt god (Jonsson & Borgstrøm 2000). I
mange av innsjøene langs kysten er aurebestandene tette, med relativt begrenset indidviuell vekst og
vekststagnasjon på fisken ved lengder godt under 30 cm. I de innsjøene der rekrutteringen har vært
begrensende, har en ofte hatt svært god lengdevekst på opp mot 10 cm årlig tilvekst, og fiskebestander
dominert av ung fisk der individ over fem års alder er sjeldne (Johnsen & Kålås 2000a &b; Telnes mfl.
2001). Slik synes forholdene også å være i Sagvikvatnet, selv om dårlig rekrutteringen er begrensende
for produksjonen i fiskebestanden i denne innsjøen.

BRUKSVERDI

Det er ikkje kjent i hvor stor grad Sagvikvatnet blir brukt til fritidsfiske, men det er fire grunneiere og det
ligger en hytte til vannet. Innsjøfiske i slike kystnære områder er vanligvis lite utbredt, fordi det meste
av fisket forgår i sjøen.  

VERNEVERDI

Det er ikke knyttet noen verneinteresser til Sagvikvatnet. 
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UNDERSØKELSE : ELEKTROFISKE  I  HÅLLÅELVEN 

Hållåelven ble elektrofisket på hele den anadrome strekningen 27.august 2001. Vannføringen i elven var
middels, men elven var bratt og vannet hadde relativt høy fart i de øvre delene av elven. 

Nederst mot sjøen renner elven gjennom en langstrakt fjære, og det er problematisk for fisk å vandre opp
fra sjøen ved lavvann. Ved elektrofisket ble det først funnet ungfisk av aure ved utløpet til den store
kulpen like nedenfor veien. Selv ved høyvann går ikke sjøen inn her, og på utløpet av denne kulpen var
det fine forhold for gyting. Det ble funnet dominans av årsyngel og ettåringer her, men tettheten av fisk
var lav. 

På de neste 100 meterne ovenfor veien er elven relativt slak og to meter bred med substrat av grus og
stein, med gode oppvekstvilkår for fisk, men sparsomt med gytemuligheter. Det ble funnet fisk av de 3-4
yngste aldersklassene på denne strekningen, og selv om tettheten av fisk var lav, ble det fanget 15 fisk
på denne strekningen. Disse 15 utgjør 60 % av all fisk som ble fanget ved undersøkelsen i elven. 

På de øverste 100 meterne av anadrom strekning, opp mot det planlagte inntakspunktet, var elven til dels
bratt, kulpete, og grov stein og bart fjell dominerte. Her er det lite egnet areal for oppvekst av fisk, og det
ble bare fanget tre relativt store fisk på denne strekningen. 

Figur 12. Lengdefordeling av de
25 aurene som ble fanget ved
elektofiske i Hållåelven 27.august
2001.

Fisken ble ikke aldersbestemt, men lengdefordelingen i  figur 12 indikerer fordeling på flere årsklasser.
Årsyngelen var ved undersøkelsen i gjennomsnitt 53 mm lang, de antatte ettåringene var 95 mm i
gjennomsnitt (n=3)og antatte toåringene var 142 mm i gjennomsnitt (n=3). Fisken vokser dermed  mellom
4 og 5 cm hver vekstsesong.

Det ble ikke fanget eller observert lakseunger i Hållåelven den 27.august 2001.  
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UNDERSØKELSE : PRØVEFISKE  I  SAGVIKVATNET 

Innsjøen ble garnfisket 27-28.august
2001 med ett flytegarn, 6 enkle
fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-
6 meter og en bunngarnslenke bestående
av tre garn i dybdeintervallet 0-21 meter
(figur 13). Alle aurene ble analysert med
hensyn til lengde, vekt, alder, kjønn og
kjønnsmodning. 

Under garnfisket ble det fanget 7 aure.
Fisken varierte i lengde fra 16,5 til 38,5
cm, med en gjennomsnittslengde på 27,7
(±8,3) cm. Vekten varierte fra 43 til 654
gram, snittvekten var 298 (±246) gram,
og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var
1,09 (±0,10). Det ble fanget en fisk på
flytegarnet, fem av bunngarnene var
fisketomme, og det ble bare fanget mer
enn en fisk i ett garn (3stk.)
Gjennomsnittlig fangst per garnnatt var
0,7. Siktedypet var 3,0 meter  ved
prøvefisket.

Aurene var fra ett til seks år gamle (figur
14 og tabell 5). Veksthastigheten, som er
t i lbakeregnet  på grunnlag av
skjellanalyser, viser at fisken etter første
vekstsesong var gjennomsnittlig 5,6 cm,
deretter er tilveksten over 10 cm andre år,
for så å avta, fra 7,7 cm tredje år, til 2,2
cm sjette år (figur 14). Den eldste fisken
skiller seg ut ved å betydelig svakere
vekst de to første årene enn de yngre
fiskene, men deretter øker også denne
veksthastigheten. Den gode tilveksten
tilsier at fiskebestanden er fåtallig i
Sagvikvatnet.

Figur 13. Garnplassering ved prøvefisket
i sagvikvatnet 27.-28.august 2001.
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Figur 14. Tilbakeregnet gjennomsnitts-
lengde for hver aldersgruppe i Sagvikvatnet.

Aldersfordelingen for auren i Sagvikvatnet viser at det har vært vellykket gyting hvert år i perioden fra
1996 til 1999, og også i 1994, men det ser ut til å ha vært svært svake årsklasser de fleste år.

Tre av aurene var kjønnsmodne, to hanner (6+ og 3+), og en hunn (4+). Disse tre fiskene, som alle var
over 30 cm var til dels sterkt infisert med bendelormcyster i bukhulen.

Tabell 5. Fakta om de syv aurene som ble fanget i Sagvikvatnet 28. august 2001.

Nr Lengd (cm) Vekt (g) K-faktor Kjønn Kj.mogen Kjøtfarge Alder

1 38,5 654 1,15 Hun Ja L.raud 4+

2 36,7 609 1,23 Hann Ja L.raud 6+

3 30,6 327 1,14 Hann Ja L.raud 3+

4 26,7 191 1,00 Hun Nei L.raud 2+

5 25,6 190 1,13 Hun Nei L.raud 2+

6 19,0 70 1,02 Hun Nei L.raud 1+

7 16,5 43 0,96 Hun Nei L.raud 1+
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UNDERSØKELSE :  VANNKVALITET

Det ble tatt en vannprøve 28.august i overflaten av Sagvikvatnet samt i innløpsbekken fra nord og i
Hållåelven. Sagvikvatnet er en næringsfattig innsjø uten særlige forsuringsproblem. Riktignok er
innholdet av aluminium moderat høyt, men ved høye pH-verdier vil innholdet av labilt”giftig” aluminium
alltid være lavt. Dette samsvarer godt med tidligere målinger (Johnsen 1998; Rosseland 2000; tabell 6).

Innholdet av total aluminium er svært høyt i innløpselven fra nord. Her var vannkvaliteten ekstrem, med
brunfarge som tynn kaffe, pH-verdi på 4,8 og et innhold av labilt “giftig” aluminium på toksisk nivå på
67µg Al/l (tabell 6). Denne vannkvaliteten vil være svært marginal for oppvekst av ungfisk av laks og
også aure.

Også i Hållåelven var innholdet av aluminium relativt høyt, men ved “gode” pH-verdier vil ikke innholdet
av labilt “giftig” aluminium bli særlig høyt. Samtidig er innholdet av reaktivt aluminium relativt høyt,
så i perioder med eventuelle surere forhold, kan også vannkvaliteten i denne elven være marginal for
overlevelse av laks. Sjøaure bør ikke ha store problemer med slike vannkvaliteter (tabell 6). 

Tabell 6. Analyseresultat fra tre vannprøver tatt i Sagvikvatnet, innløpet i nord og i Hållåelva 28.august
2001. Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Chemlab Services AS 

PARAMETER ENHET METODE VERDI
Innløp 

fra nord 
Sagvik-
vatnet

Hållå-
elven 

Surleik pH NS 4720 4,80 6,34 6,04
Farge mg Pt/l Hazen 410 nm >250 55 84
Kalsium mg Ca/l NS 4776 1,46 1,08 0,60
Magnesium mg Mg/l NS 4776 0,93 1,01 0,36
Natrium mg Na/l Intern/AES 5,7 7,3 2,6
Kalium mg K/l Intern/AES 0,23 0,53 0,17
Sulfat mg SO4/l Intern 1,7 2,7 2,2
Klorid mg Cl/l Ionekrom 7,8 12,2 3,5
Nitrat µg NO3-N/l NS 4745/mod <20 <20 <20
Totalt alum. µg Al/l ICP/AES 981 166 296
Reak. alum. µg Al/l Intern 438 33 66
Illab. alum. µg Al/l Intern 371 30 63
Labil alum. µg Al/l Beregnet 67 3 3
Totalfosfor µg P/l NS 4725 : 1984 12 4 4
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UNDERSØKELSE : DYREPLANKTON I  SAGVIKVATNET 

Ved befaringen 27.august 2001 ble det tatt et hovtrekk etter dyreplankton fra de øverste 20 meterne ved
det dypeste i Sagvikvatnet. Dyreplanktonet i de åpne vannmassene i Sagvikvatnet er relativt typisk for
slike næringsfattige innsjøer, der det er nokså få arter med vannlopper og også få arter med hoppekreps.
Den vanligst forekommende krepsdyrarten var hoppekrepsen Cyclops scutifer, og disse var normale med
lengder på rundt 1 mm. De to vannloppene Daphnia galeata og Bosmina longirostris forekom også i
noenlunde store antall, men alt i alt var tettheten av dyr liten (tabell 7).

Figur 15. Lengdefordeling av krepsdyrplankton  i
hovtrekket fra  Sagvikvatnet 27.august 2001. Øverst
hoppekrepsen Cyclops scutifer og nederst de to
vannloppene Daphnia galeata og  Bosmina
longirostris. Prøven er analysert av cand.scient.
Erling Brekke.

Tabell 7. Arter av dyreplankton funnet i de 20 øverste meterne i Sagvikvatnet 27.august 2001. Prøven er
analysert av cand.scient. Erling Brekke. 

Art Antall dyr/m² Antall dyr/m³
Vannlopper - Cladocera

Bosmina longirostris 849 42
Bosmina longispina 340 17
Daphnia galeata 1 104 55
Leptodora kindti 78 4

Hoppekreps - Copepoda
Acantodiaptomus denticornis 21 1
Cyclops scutifer 7 983 399
Eudiaptomus graciloides 764 38
Calanoide copepoditter 47 898 2 395
Calanoide nauplier 2 038 102
Cyclopoide copepoditter 216 051 10 803
Cyclopoide nauplier 109 045 5 452

Hjuldyr - Rotatoria
Collotheca sp. få
Conochilus sp. få
Kellicottia longispina mange
Keratella cochlearis mange
Keratella hiemalis få
Polyarthra sp. en del
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UNDERSØKELSE : STRØMFORHOLD I SJØEN UTENFOR

Stolt Sea Farm AS har fått målt strømforholdene i sjøen utenfor anlegget, for å kunne vurdere plassering
av sjøvannsinntak i forhold til avløpspunktene. Dette ble utført av Nordvest Fiskehelse AS i perioden
6.desember 2000 til 5.januar 2001. Det ble benyttet to stk strømmålere SD-6000 levert av Sensordata,
plassert henholdsvis i overflaten og ved bunnen. Resultatene er presentert i form av utskrifter fra PC-
programvaren som følger med målerne. Datafilene er gjort tilgjengelig for denne sammenstillingen av
Arne Kvalvik ved Nordvest Fiskehelse AS, og de viktigste resultatene er oppsummert her.

STRØMHASTIGHET

Målingene på i overflaten (vann-
utskiftingsstrømmen) viser at det er moderat
gode strømforhold med en gjennom-
snittshastighet på 2,4 cm/s (figur 16). Det
var også registrert strømstille perioder, der
strømmen var mindre enn 2 cm/s sammen-
hengende i 2,5 timer eller mer, i 25,3 % av
den samlete måleperioden. Lengste strøm-
stille periode var på 27,5 timer (tabell 8).

Ved bunnen ved sjøvannsinntaket var det
lite strøm, med en gjennomsnittshastighet på
1,3 cm/s (figur 16). Det var også registrert
strømstille perioder, der strømmen var
mindre enn 2 cm/s sammenhengende i 2,5
timer eller mer, i 88,7 % av den samlete
måleperioden. Lengste strømstille var på 118
timer (tabell 8).

Figur 16. Fordeling av strømhastigheter i
måleseriene fra overlaten (øverst) og ved
bunnen (nederst) ved sjøvannsinntaket i
perioden 6.desember 2000 til5.januar 2001.

Tabell 8. Beskrivelse av av strømstille perioder i måleseriene fra overflaten og bunnen ved
sjøvannsinntaket til Stolt Sea farm AS sitt settefiskanlegg på Nordheim ved Imarsund. Resultatene er
oppgitt som antall observerte perioder av en gitt varighet med strømstyrke mindre enn 2 cm/s. Lengste
strømstille periode er også angitt.

Måledyp 0,5-2 t 2,5-6 t 6,5-12 t 12,5-24 t 24,5-36 t 36,5-48 t 48,5-60t >60,5t Maks

overflate 236 41 18 11 1 0 0 0 27,5

bunn 19 9 10 3 8 4 1 1 118
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STRØMRETNING

Overflatestrømmen går for det meste på
nord, med et noe mer diffust innslag av
sørlige strømmer innimellom. Strømmen har
en gjennomsnittlig vektor i nord-nordvestlig
retning (347°). Stabiliteten til denne
strømmen er middels god, med en Neumann-
parameter på 0,58.

Bunnstrømmen er mye mer diffus, og
dominerer i de østlige retningene mellom
nord og sør, med en gjennomsnittlig vektor
i retning øst-sørøst (110°). Stabiliteten til
denne strømmen er relativt svak, med en
Neumann-parameter på 0,43.

Figur 17. Fordeling av strømretning i
måleseriene fra overlaten (øverst) og ved
bunnen (nederst) ved sjøvannsinntaket i
perioden 6.desember 2000  til 5.januar 2001.
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UNDERSØKELSE : BUNNFORHOLD I SJØEN UTENFOR

Til prøvetakingen ble det benyttet en 0,025 m² stor van Veen grabb, og det ble tatt en serie med prøver
i fem ulike områder. Resultatene er analyser ut fra en standardisert MOM-prøvetakingsmetodikk. Hvert
grabbhugg blir undersøkt med hensyn på tre sedimentparametre, som alle blir gitt poeng etter hvor mye
sedimentet er påvirket av tilførsler av organisk stoff. Jo høyere poengsum, desto mer påvirket er
lokaliteten. 

Faunaundersøkelse (gruppe I) blir foretatt som tilstedeværelse eller fravær av dyr større enn 1 mm i
sedimentet. Det er tatt med prøver til laboratoriet for nærmere bestemmelse. Vurderingen blir gitt 0 eller
1 poeng. Kjemisk undersøkelse (gruppe II) av surhet (pH) og redokspotensial (Eh) i overflaten av
sedimentet blir gitt poeng etter en samlet vurdering av pH og Eh etter nærmere bruksanvisning i NS 9410.
Ved prøvetakingen ble det bare funnet skjellsand og svært sparsomt med substrat, så det var ikke mulig
å gjennomføre denne delen av undersøkelsen. Resultatene ville heller ikke avvike fra sjøvann i slike
sediment. Sensorisk undersøkelse (gruppe III) omfatter forekomst av gassbobler, lukt og sedimentets
konsistens og farge, samt grabbvolum og tykkelse av deponert slam. Her blir det gitt opp til 4 poeng for
hver egenskap. Vurdering av lokalitetens tilstand blir fastsatt ved samlet vurdering av gruppe I – III
parametre etter NS 9410.

Tabell 9. Skjema for de fem prøvetakingsstedene ved undersøkelsene ved Nordheim i Imarsundet
27.august 2001 i Tustna kommune. For plassering av stedene vises til figur 11 på side 14.

Prøvetakingssted: Sted 1 Sted 2 Sted 3 Sted 4 Sted 5
Dyp (meter) 29-35 18-22 16-18 18-20 12-16
Antall grabbhugg 4 4 4 4 4
Spontan bobling Nei Nei Nei Nei Nei
Bobling ved prøvetaking Nei Nei Nei Nei Nei
Bobling i prøve Nei Nei Nei Nei Nei

Primær
sediment

Skjellsand Ja Ja Ja Ja Ja
Grus Ja Ja
Sand/silt slør slør
Leire
Mudder

Prøvevolum 0-1/10 grabb 0-1/10 grabb 0-1/10 grabb 0-1/10 grabb 0-1/10 grabb

Det var generelt sett lite sediment i hvert av grabbhoggene, og derfor lite materiale for vurdering av
bunnfauna. Grabben som benyttes trenger i liten grad ned i skjellsandbunn, slik at prøvene er dårlig egnet
til å vurdere bunnfauna. Grabben fungerer imidlertid godt der sedimentene er preget av store avsetninger,
slik at den er godt til å vurdere belastning fra slike utslipp.

Prøvetakingssted 1 ligger omtrent 70 meter nordøst for de sørlige utslippsledningene fra anlegget, med
dybder for de fire grabbskuddene på mellom 29 og 35 meter (tabell 9, 10 og 11 og figur 11). Bare to av
de fire grabbhoggene inneholdt sediment, og det var dominert av skjellsandrester. Det var ikke noe
organiske rester i disse sedimentene, og det var en rik fauna med hele 41 registrerte arter. 
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Prøvetakingssted 2 ligger rett ved utløpet av de to sørlige utslippsledningene fra anlegget, med dybder
for de fire grabbskuddene på mellom 18 og 22 meter  (tabell 9, 10 og 11 og figur 11). Bare to av de fire
grabbhoggene inneholdt sediment, og det var dominert av skjellsandrester. Det var ikke organiske rester
i disse sedimentene. Det var sparsomt med dyr i prøvene, noe som sannsynligvis i hovedsak skyldes at
grabben er for lett til å få opp tilstrekkelig med sediment. Faunaen er karakterisert som “mindre god” etter
SFTs vurdering av artsrikdom, noe som også tyder på en viss lokal påvirkning.

Prøvetakingssted 3 ligger 80 meter nord for de to sørlige utslippsledningene fra anlegget, med dybder
for de fire grabbskuddene på mellom 16 og 18 meter  (tabell 9, 10 og 11 og figur 11). Bare en av de fire
grabbhoggene inneholdt sediment, og det var dominert av skjellsandrester med noe grovere grus
innimellom. Det var ikke noe organiske rester i disse sedimentene, og faunaen var rik og reflekterer
“meget gode” forhold.

Prøvetakingssted 4 ligger rett ved utløpet av de tre nordlige utslippsledningene fra anlegget, med dybder
for de fire grabbskuddene på mellom 18 og 20 meter  (tabell 9, 10 og 11 og figur 11). Bare en av de fire
grabbhoggene inneholdt sediment, og det var dominert av skjellsandrester. Det var ikke noe organiske
rester i disse sedimentene. Dette stedet ble det funnet flest dyr i prøvene, og samlet vurdering av faunaen
viser at det her var “gode” forhold vurdert etter SFTs skala. 

Prøvetakingssted 5 ligger 40 meter nord for utløpet av de to sørlige utslippsledningene fra anlegget, med
dybder for de fire grabbskuddene på mellom 12 og 16 meter  (tabell 9, tabell 11 og figur 11). Bare to av
de fire grabbhoggene inneholdt sediment, og det var dominert av skjellsandrester. Det var ikke noe
organiske rester i disse sedimentene. Det ble ikke tatt prøve for faunaanalyse ved dette prøvestedet, men
det ble funnet et fåtall dyr også i disse prøvene

Tabell 10. Antall arter og individer av bunndyr i prøvene tatt på fire steder utenfor Nordheim i Imarsundet
27.august 2001 i Tustna kommune, samt Shannon-Wieners diversitets-indeks med tilhørende  SFT-
vurdering av denne. Enkeltresultatene er presentert i tabell 11. 

FORHOLD Sted 1 Sted 2 Sted 3 Sted 4

Antall individ 111 16 109 204
Antall arter 41 9 38 28
Shannon-Wiener 4,68 2,88 4,61 3,44
SFT-vurdering I = “meget god” III = “mindre god” I = “meget god” II = “god”
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Tabell 11. Oversikt over bunndyr funnet i sedimentene på de fire prøvestedene  i Imarsundet 27.august
2001 utenfor anlegget ved Nordheim i Tustna kommune.  For beskrivelse av prøvetakingstedene vises til
tabell 9. Prøvene er analysert av Lindesnes Biolab ved cand.scient. Inger D. Saanum. Tabellen fortsetter
på neste side.

Prøvetakingssted : Sted 1 Sted 2 Sted 3 Sted 4
ANTHOZOA

Edwardsia sp. 2 1 1 
Cerianthus loydii 1 1 

OLIGOCHAETA - Fåbørstemakk
Oligochaeta sp 3

NEMERTINEA
Nemertinea sp 2 4 2

SIPUNCULIDA
Phascolion strombi 1

PHORONIDA
Phoronis muelleri 2

POLYCHAETA - Flerbørstemakk
Harmothoe fragilis 1 
Pholoe sp. 5 2 
Eteone longa 1 2 
Eteone foliosa 1 
Sige fusigera 1 2 
Eumida ockelmanni 2 2 
Eulalia mustela 4 
Anaitides mucosa 1 
Glycera lapidum 2 
Neiremyra punctata 4 
Typosyllis sp. 1 1 
Exogone naidina 1 
Sphaerosyllis hystrix 2 1 
Sphaerodorum gracilis 1 
Nereis sp. 1 1 
Lumbrineris anaria 4 
Ophryotrocha sp. 2 4 15 4 
Protodorvillea kefersteini 2 
Scoloplos armiger 1 5 32 
Paradoneis lyra 1 1 
Aonides paucibranchiata 1 
Spio filicornis 1 1 
Prionospio cirrifera 5 7 9 
Prionospio malmgreni 1 4 
Polydora caeca 4 
Scolelepis tridentata 1 
Caulleriella killariensis 18 
Chaetozone setosa 11 7 55 
Cirratulus cirratus 6 2 40 
Macrochaeta clavicornis 1 
Pherusa falcata 1 
Capitella capitata 1 4 1 3 
Heteromastus filiformis 8 7 
Maldanidae sp. 1 
Scalibregma inflatum 2 1 
Pectinaia koreni 1 
Ampharete falcata 1 
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Anobothrus gracilis 1 
Sosanopsis wireni 2 1 
Amphitrite cirrata 1 
Streblosoma intestinale 1 
Eupolymnia nesidensis 1 
Pista cristata 1 
Polycirrus norvegicus 2 1 
Chone filicaudata 1 2 1 
Euchone sp. 1 
Jasmineira caudata 17 4 
Hydroids norvegica 4 

MOLLUSCA - Bløtdyr
Chiton spp 1 15
GASTROPODA - Snegler:
Cylichna sp. 1 
Lunatia alderi 1 2 
Gastropoda sp. 1 
BIVALVIA - Muslinger:
Astarte sulcata 2 
Mysella bidentata 1 1 
Mya truncata 1 
Hiatella arctica 2 

CRUSTACEA - Krepsdyr 
ISOPODA:
Janira maculosa 3 
AMPHIPODA:
Lysianassidae sp. 3 
Aora typica 1 
Cheirocratus sundvalli 1 
ANOMURA:
Galathea intermedia 4 
DECAPODA. Tifotkreps:
Pagurus bernhardus 1 1 
Macropipus depurator 1 

ECHINODERMATA - Pigghuder
OPHIUROIDEA - Slangestjerner
Ophiopholis aculeata 2 
Ophiura albida 9 1 3 
Echinoidea spp. 1 2 
HOLOTHUROIDEA:
Lapidoplax buski 3 
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Tabell 12a. Prøveskjema for undersøkelsene ved undersøkelsene ved Nordheim i Imarsundet 27.august
2001 i Tustna kommune. Tabellen fortsetter på neste side

Gr Parameter Poeng Prøvetakingssted .grabbhogg nummer Indeks
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3,2

I
Dyr Ja=0 Nei=1 0 0 - - 0 0 - - - - 0

Tilstand gruppe I A

II
pH verdi - - - - - - - - - -
Eh verdi - - - - - - - - - -

pH/Eh fra figur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilstand prøve

Tilstand gruppe II
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Gassbobler Ja=4 Nei=0 0 0 I I 0 0 I I I I
Farge Lys/grå=0 0 0 N N 0 0 N N N N

Brun/svart=2 G G G G G G

Lukt
Ingen=0 0 0 E E 0 0 E E E E
Noko=2 N N N N N N

III Sterk=4

Konsistens
Fast=0 0 0 P P 0 0 P P P P

Mjuk=2 R R R R R R
Laus=4 Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Grabb-
volum

<1/4 =0 0 0 V V 0 0 V V V V
1/4 - 3/4 = 1 E E E E E E

> 3/4 = 2
Tjukkelse

på
slamlag

0 - 2 cm =0 0 0 0 0
2 - 8 cm = 2
> 8 cm = 4

SUM: 0 0 0 0 0 0
Korrigert sum (*0,22) 0 0 0 0 0 0 0

Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1
Tilstand gruppe III 1

Middelverdi gruppe II & III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilstand gruppe II & III 1

“pH/Eh”
“Korr.sum”

“Indeks” Tilstand

“Tilstand”
Gruppe I Gruppe II & III

A 1, 2, 3 1
< 1,1 1 A 4

1,1 - 2,1 2 4 1, 2
2,1 - 3,1 3 4 3

> 3,1 4 4 4

LOKALITETENS
TILSTAND : 1
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Tabell 12b. Prøveskjema for undersøkelsene ved undersøkelsene ved Nordheim i Imarsundet 27.august
2001 i Tustna kommune. Tabellen fortsetter fra forrige side

Gr Parameter Poeng Prøvetakingssted .grabbhogg nummer Indeks
3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.3 5.4

I
Dyr Ja=0 Nei=1 0 - - 0 0 0 - 0 - 0 0

Tilstand gruppe I A

II
pH verdi - - - - - - - - - -
Eh verdi - - - - - - - - - -

pH/Eh fra figur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilstand prøve

Tilstand gruppe II
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Gassbobler Ja=4 Nei=0 0 I I 0 0 0 I 0 I 0
Farge Lys/grå=0 0 N N 0 0 0 N 0 N 0

Brun/svart=2 G G G G

Lukt
Ingen=0 0 E E 0 0 0 E 0 E 0
Noko=2 N N N N

III Sterk=4

Konsistens
Fast=0 0 P P 0 0 0 P 0 P 0

Mjuk=2 R R R R
Laus=4 Ø Ø Ø Ø

Grabb-
volum

<1/4 =0 0 V V 0 0 0 V 0 V 0
1/4 - 3/4 = 1 E E E E

> 3/4 = 2
Tjukkelse

på
slamlag

0 - 2 cm =0 0 0 0 0 0 0
2 - 8 cm = 2
> 8 cm = 4

SUM: 0 0 0 0 0 0
Korrigert sum (*0,22) 0 0 0 0 0 0 0

Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1
Tilstand gruppe III 1

Middelverdi gruppe II & III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilstand gruppe II & III 1

“pH/Eh”
“Korr.sum”

“Indeks” Tilstand

“Tilstand”
Gruppe I Gruppe II & III

A 1, 2, 3 1
< 1,1 1 A 4

1,1 - 2,1 2 4 1, 2
2,1 - 3,1 3 4 3

> 3,1 4 4 4

LOKALITETENS
TILSTAND : 1
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KONSEKVENSVURDERING: Overføring av Hållåelva 

Overføringen av vann fra Hållåelva til Sagvikvatnet er planlagt med en inntaksdam med inntaksnivå på
kote 29,30 moh. Vannstanden i elven ovenfor dammen vil normalt ligge på denne høyden, og overløp i
dammen er planlagt på dette nivået. Det vil ikke sikre vannføringen i elven nedenfor i perioder med liten
tilrenning, men i flomsituasjoner vil den delen av vannføringen som overskrider overføringsledningens
kapasitet gå i overløp. Overføringsledningen vil være omtrent 1,5 km lang og ha en diameter på 315 mm.
Denne vil ha en maksimal kapasitet på 7 m3/min og vil ikke kunne ta unna flomvannføring i Hållåelven.

HÅLLÅELVEN

Det er mulig for sjøaure i vandre opp i Hållåelven på de nederste 200 meterne, men det ble ikke funnet
ungfisk av laks ved undersøkelsen 27.august 2001. Det ble derimot funnet ungfisk av aure av de tre yngste
årsklassene, men det ble observert få fisk og særlig få større individer. Dette tyder på at det er en fåtallig
bestand av sjøaure og stasjonær aure i elven. Det er ikke kjent at sjøauren i elven er gjenstand for noe
fritidsfiske

Tettheten av ungfisk var imidlertid lav. Kun 15 fisk ble fanget ved engangs elektrofiske over et elveareal
på 150 m2  ovenfor den nederste kulpen i elven. Lengden på årsyngelen var i gjennomsnitt 53 mm ved
undersøkelsen 27.august, hvilket tilsier at de kanskje når en størrelse på mellom 55 og 60 mm ved slutten
av vekstsesongen.

Hållåelven har en gjennomsnittlig årlig vannføring på rundt 70 l/s, og en vil forvente at elven har
potensiale for en en produksjon av ungfisk og smolt av sjøaure på teoretisk 50-70 smolt årlig (Sægrov mfl.
2001). Øvre del var grov og bratt, og har et samlet produktivt areal på i størrelsesorden 250 m2.
Undersøkelsen viste at ungfiskproduksjonen i elven er liten i forhold til potensialet, og dersom det er
sjøaure som gyter i elven, skal det ikke mange gytende hunn-fisk til for å “fylle opp” dette. En kan i så fall
stille spørsmål om dette er en egen sjøaurebestand, eller om det er en stasjonær bestand av aure med
innslag av et fåtall tilfeldig oppvandrende sjøaure i elven. 

Uten betydelige innsjøer i det høytliggende og nordvendte nedbørfeltet, vil vannføringen vinterstid kunne
bli svært liten, med fare for både tørke og frysing. Sannsynligvis kan slike perioder med ekstremt liten
vannføring begrense fiskeproduksjonen i elven. Vannkvaliteten i Hållåelven er dessuten noe mer marginal
for laks enn for aure, og det samlete arealet og elvens størrelse er for lite til å opprettholde en laksebestand.

KONSEKVENSVURDERING

Ved fraføring av Hållåelven med dam like ovenfor anadrom strekning, vil vannføringen nedstrøms bli
svært redusert. Det er usikkert hvordan dette vil influere på produksjonen av ungfisk. Elven er grov og
fisken vil fremdeles ha oppholdssteder i elven. Vanndekt areal vil bli redusert på omtrent halvdelen av den
anadrome strekningen. Eventuell oppvandring og gyting på høsten skjer i dag sannsynligvis under flom,
og det vil fortsatt kunne skje etter regulering, fordi slangens kapasitet ligger på 7 m3/min, og overløp vil
fremdeles gå i elveløpet mot sjøen. 
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KONSEKVENSVURDERING: Regulering av Sagvikvatnet 

Stolt Sea Farm AS har inngått avtale med alle fire grunneierne rundt Sagvikvatnet om uttak av vann til
settefiskanlegget, og selskapet regulerer  vannstanden 2,1 meter mellom kotene 10,3 moh (HRV) og 8,2
moh (LRV). Dette er imidlertid ingen ny regulering, men det er ikke søkt NVE om konsesjon etter
Vassressursloven for reguleringen tidligere. 

UTLØPSELVEN

Utløpselven ned mot sjøen var fullstendig tørrlagt ved befaringen 27.august 2001, det er svært lenge siden
sjøaure har kunnet vandre opp til Sagvikvatnet eller fisken i innsjøen eventuelt har kunnet gyte på utløpet.
Begge disse forhold var også effektivt hindret av den gamle tredemningen, og etableringen av den nye
betongdemingen i 1997 har ikke endret på dette forholdet. 

Figur 18. Lengdeprofil på elveløpet til
den opprinnelige utløpselven fra
Sagvikvatnet. Elven er imidlertid ikke
lenger tegnet inn på kommunens
Økonomiske kart i målestokk 1:5000.

SAGVIKVATNET

Aurebestanden i Sagvikvatnet er i dag fåtallig og sannsynligvis begrenset av manglende tilgang på egnete
gyteområder, men resultatene viser at det likevel er årlig rekruttering i bestanden. Innløpsbekkene er små
og så godt som uten egnet gytesubstrat, og vinterstid vil disse dessuten ha svært liten vannføring slik at
de er utsatt for både tørke og eventuelt frost. Innløpet fra nord hadde dessuten en vannkvalitet som var
uegnet for rekruttering. Det er derfor sannsynlig at fiskebestanden i utgangspunktet gytte på utløpet, men
det kan heller ikke utelukkes at bestanden kan rekruttere via en svært begrenset innsjøgyting.  

Det er også mulig at det kan ha vandret en og annen sjøaure opp i Sagvikvatnet tidligere, men elvefaret
etter utløpseleven er bratt og kan ha vært vanskelig å passere. Siden det ikke er gytemuligheter i
innløpselvene, så må også sjøauren ha benyttet eventuelle gyteområder på utløpet. Disse har imidlertid
også vært begrenset i omfang og utbredelse.

Vannkvaliteten i innsjøen er god, med ekstreme vannkvaliteter i den “største” innløpsbekken i nord. Denne
bekken, sammen med de øvrige på nordøstsiden, drenerer myrområder langs med veien til anlegget, og
dette gir særlig dårlige vannkvaliteter. Denne bekken er derfor uegnet som gyteområde for fisk fra
Sagvikvatnet. Det ble heller ikke funnet egnet substrat for gyting. 
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KONSEKVENSVURDERING

Utløpet - Sagvikelven - har vært helt eller delvis tørrlagt av demningene i utløpet over lang tid. Det er
derfor ikke mulig for utløpsgyting eller oppvandring av sjøaure til Sagvikvatnet. Den omsøkte
reguleringen med eventuell godkjenning av demningen fra 1997 vil ikke endre på dette.

Regulering av Sagvikvatnet har de siste årene begrenset seg til nedtapping i perioder med lite nedbør,
særlig på sommeren og tidlig høst. Stolt Sea Farm AS har inngått avtale med alle fire grunneierne rundt
Sagvikvatnet om at en kan regulere vannstanden 2,1 meter mellom kotene 10,3 moh (HRV) og 8,2 moh
(LRV). Det foreligger ikke rutinemessige vannstandsmålinger, slik at det ikke er mulig å slå fast hvor
omfattende reguleringen har vært, selv om en har benyttet muligheten for nedtapping av innsjøen. 

Ved overføring av Hållåelva vil behovet for nedtapping reduseres betraktelig. Ved planlagt vannforbruk
vil det ikke være behov for nedtapping i situasjoner med normalnedbør. Kun i tørkeperioder på
seinsommeren eller ved langvarig tørke utover høsten vil dette være aktuelt (figur 19) 

Figur 19. Planlagt vannuttak
presentert som andel (%) av
gjennomsnittlig tilrenning etter
overføring av Hållåelvens øvre deler.

I tre-måneders perioden august til
oktober har nedbørmengdene i årene siden 1969 vært under 70% av normalen i ett av fire år, og bare i ett
av ti år har nedbøren vært ned mot 50% av normalen (figur 9, side 12). Med et planlagt forbruk av
ferskvann på rundt 9 m3/min, med opp mot 12 m3/min i september (figur 2, side 6), vil en derfor kun år
om annet oppleve langvarige periode med behov for å tappe ned innsjøen.  Med omsøkt reguleringshøyde
på 210 cm, vil magasinkapasiteten være tilstrekkelig for produksjon i svært lang tid. Selv ved halv normal
nedbør i denne vil det bli maksimalt en cm daglig nedtapping av Sagvikvatnet (figur 20).

Figur 20. Daglig nedtapping av
Sagvikvatnet ved overføring og 10%
av månedsnedbør og planlagt
vannbruk. Hver måned er beregnet
for seg.
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KONSEKVENSVURDERING: Utslipp til sjø 

Det var ikke målt sterke overflatestrømmer på lokaliteten, og ved det dypeste var det lite strøm. På denne
type kystlokalitet i et gjennomgående strømsund kunne en kanskje ventet noe bedre overflatestrøm, men
resultatet må sees i sammenheng med at retningen av sundet går en del på tvers av den nordgående
kyststrømmen, samtidig som det er å vente at den nordgående strømmen i Imarsundet går på motsatt side
av sundet. Sundet har grunne terskler i begge ender, slik at strømforholdene under terskelnivå forventes
å være dårlige.

Utslippene fra Stolt Sea Farm AS sitt anlegg ligger relativt grunt, med rundt 20 meters dyp både for enden
av de tre nordlige og de to sørlige ledningene. Det er derfor å anta at utslippene ligger i den delen av
vannsøylen som er i bevegelse over det stillestående dypvannet i bassenget. 

Det ble ikke funnet organiske rester ved noen av de undersøkte målepunktene i Imarsundet, verken like
ved utslippene eller nord for det sørlige utslippspunktet. Dette betyr at det ikke er akkumulerende forhold
ved disse utslippene, og at resipientforholdene derfor er gode.

Dersom det er relativt gode strømforhold i overflaten, vil et slikt ferskvannsutslipp til en sjøresipient bli
spredd effektivt. Utslippet har lavere tetthet enn sjøvannet, og stiger derfor i vannsøylen, spres vekk fra
utslippstedet med tidevannet og det vil ikke akkumulere særlig mye stoff annet enn eventuelt direkte ved
selve utslippet. Det var ikke mulig å se gjennomslag til overflaten av ferskvannsutslippene, slik at
innblandingen må ha skjedd på noe dypere vann (figur 21).

Figur 21. Prinsippskisse for
primærfortynningsfasen av
innblanding av et ferskvanns-
utslipp i en sjøresipient.
Utslippet får økt sin tetthet
ettersom det lettere ferskvannet
stiger opp og blandes med
sjøvannet (heltrukken linje).

KONSEKVENSVURDERING

Resipientforholdene i Imarsundet er gode, og bunnforholdene ved dagens utslippspunkt viste ingen
påvirkning fra utslippet. Et utvidet utslipp vil derfor sannsynligvis ikke føre til noen videre belastning av
bunnen utenfor anlegget. Strømretningen på dypet ved utslippet går ut mot de dypeste delene av sundet,
der resipientkapasiteten er svært god.
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