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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Telavåg Fiskeoppdrett AS utført en vurdering av en omsøkt 

oppdrettslokalitet for oppdrett av laks og aure ved lokalitet 31157 Fiksneset i Sund kommune. 

Lokaliteten er omsøkt utvidet fra dagens MTB på 1560 tonn til en MTB på 3120 tonn. Lokaliteten er 

godkjent for  for akvakulturtillatelsene HS 0006 + 0023 og HAV 0025, og det blir søkt om en utvidelse   

innenfor dagens godkjente anleggskonfigurasjon. Lokaliteten ligger innenfor et AK-område i Sund 

kommune sin kommuneplan. 

 

Denne rapporten presenterer en vurdering av den omsøkte lokaliteten Fiksneset ift. til egnethet for 

oppdrett og baserer seg på kartstudier (analoge og digitale sjø- og dybdekart), generell kjennskap til 

denne type resipient og lokalitet, samt undersøkelser som er gjort på lokaliteten.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Telavåg Fiskeoppdrett AS ved Svein Arve Forland og Henrik Offerdal  

for oppdraget. 

 

 

 

Bergen, 19. desember 2018 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

 

Lokalitet Fiksneset ligger i munningen inn til Forlandsvågen, på nordsiden av Korsfjorden i Sund 

kommune (figur 1). Korsfjorden er en øst-vestgående fjord som åpner seg mot Nordsjøen mot vest, og 

er mellom 2,5–3 km bred. Rett sør for lokaliteten går det en renne på rundt 600 meter dyp som gradvis 

blir grunnere mot vest, og den er på sitt grunneste ved overgangen mot Nordsjøen med en dypterskel på 

rundt 250 meters dyp. Rundt 2,5 km øst fra lokaliteten utvider Korsfjorden seg og går etter hvert over i 

Lerøyosen mot nord, Fanafjorden mot nordøst og Lysefjorden videre mot øst. Mot sørøst går fjorden 

videre over i Bjørnafjorden og Langenuen.  

 

 

Figur 1. Oversiktskart over området til den omsøkte lokaliteten. 

Nærmeste akvakulturanlegg for Fiksneset er lokalitet 11533 Usholmsvika, ca. 2 km sjøveien mot vest 

(figur 2). Usholmsvika er driftet av Austevoll Melaks AS, Telavåg Fiskeoppdrett AS og Troland 

Lakseoppdrett AS og er klarert for en MTB på 1560 tonn. På andre siden av Korsfjorden ligger lokalitet 

11611 Naveide og 20595 Kyrholmen S, henholdsvis 4,3 km sørvest og 4,9 km sørøst for Fiksneset. 

Begge er driftet av Lerøy Vest og klarert for 3120 tonn MTB. Det er i tillegg klarert to tarelokaliteter på 

sørsiden av Korsfjorden, henholdsvis 3,5 og 4,4 km unna. 

 

Korsfjorden har vannforekomst-id. 0261010100-C, og den økologiske tilstanden er satt til god, mens 

den kjemiske tilstanden er satt til ukjent (www.vann-nett-no).  

http://www.vann-nett-no/
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Figur 2. Sjøkart med omkringliggende akvakulturanlegg markert. Hvit sirkel angir 5 km radius. Kart 

hentet fra www.kart.fiskeridir.no  

http://www.kart.fiskeridir.no/


 

Rådgivende Biologer AS 6 Rapport 2778 

LOKALITET FIKSNESET 

På lokalitet Fiksneset ligger det et anlegg på 6 stk. flytekrager i plast med en omkrets på 120 meter. 

Burene er plassert i 2 rekker med 3 bur i hver, og hver flytekrage er fortøyd i en rammefortøyning, der 

hver ramme er 80x80 meter. Anlegget opptar følgelig et areal på 160 x 240 meter i overflaten. Anlegget 

er plassert omtrent 120 meter fra land (figur 3) og koordinatene til rammens hjørnepunkt samt 

senterpunkt for anlegget og flåten er angitt i tabell 2. Det er mellom 45 og 65 meters dybde under 

anlegget, og det er relativ slak helling under anlegget i Forlandsvågen, men det blir raskt dypere når man 

kommer ut i den åpne Korsfjorden i retning sør. 

Tabell 1. Oppsummering av omsøkt tiltak 

Lokalitet Lok.nr Koordinat senter Omsøkt MTB Konsesjoner 

Fiksneset 31157 60°10,593 N 3.120 HS 6+23 og HAV 25 

  5°07,522 Ø   

     

 

 

Figur 3 Anleggets utforming, med de mest eksponerte hovedretningene. Rød pil angir strøm mens blå 

pil angir bølger. Bildet hentet direkte fra lokalitetsrapport LR-060513-1-OV (Seljeseth & Vangdal 2013) 

Tabell 2 Koordinater for hjørnepunkt, anleggets fortøyningsramme. 

Hjørnepunkt N Ø 

SV 60°10,542 5°07,501 

NV 60°10,634 5°07,364 

NØ 60°10,689 5°07,504 

SØ 60°10,586 5°07,618 
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Det ble målt strøm ved lokaliteten i juli-august 2009 (Haga 2009) og august-september 2010 (Aarseth 

2010) og posisjonen til målerne kan sees i figur 4. Ved målingen fra 2009 ble det målt strøm ved 15, 38 

og 43 meters dyp, mens målingene fra 2010 er gjennomført ved 5 og 15 meters dyp. En sammenstilling 

av resultatet fra de to målingene er vist i tabell 3. 

 

Figur 4. Oversikt over dybdeforhold ved lokaliteten med anleggets yttergrense markert. Grønne kryss 

markerer posisjoner for strømmåling i 2009 og 2010, fargede firkanter angir B-stasjoner med tilhørende 

tilstand ved forrige B-undersøkelse i 2018 (Berge-Haveland 2018), mens røde sirkler angir de nærmeste 

C-stasjonene ved forhåndsundersøkelsen gjennomført i 2018 (Furset mfl. 2018). 

Tabell 3. Delsammendrag av resultat fra strømmålingene ved Fiksneset i perioden 9. august – 9. 

september 2009 (Haga 2009) og 21. juli – 25. august 2010 (Aarseth 2010). 

 

År 

 

Dyp 
Snitt hastighet 

(cm/s) 

Maks 

hastighet 

(cm/s) 

Andel 

strømstille 

(% <1 cm/s) 

Hovedretning 

vanntransport 

Hovedretning 

maks strømfart 

2009 15 m 2,9 23,6 31,1 SØ VSV 

2009 38 m 1,8 16,4 49,0 ØSØ NØ 

2009 43 m 1,4 14,8 76,2 ØNØ Ø 

2010 5 5,5 33,6 Ikke oppgitt SV SV 

2010 15 4,9 35,6 Ikke oppgitt SV NØ 

 

Resultatene fra 2009 viser et mer variert strømbilde enn for 2010, men med sørøstlig og nordøstlig 

vanntransport på alle dyp. Det er betydelig større strømfart for målingene gjennomført i 2010 enn i 2009. 

Dette er ikke uventet da målingene fra 2009 er utført mot nordenden av anlegget som ligger noe beskyttet 

til inne i Forlandsvågen, mens målingene fra 2010 er utført ved den mer eksponerte sørenden av anlegget 

i overgangen mellom Korsfjorden og Forlandsvågen. Strømbildet ved undersøkelsen fra 2010 viser i 

tillegg en svært ensrett strøm som følger Korsfjorden mot sørvest på begge målte dyp. Dette er også i 
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samsvar med tilbakemeldinger i fra anlegget, som indikerer at strømmen i overflatelaget i de 9 årene 

lokaliteten har vært drevet erfaringsmessig i all hovedsak renner utover fjorden i retning mot sørvest. 

 

Strømmålingene er i all hovedsak gjennomført i august og er representativ for en sommer-situasjon. 

Trolig vil både maks og middel hastighet være høyere for høst- og vinterperioden. 

 

B-undersøkelser (Berge-Haveland 2012, 2014, 2015, 2017 og 2018) og bunnkartlegging ved lokaliteten 

viser at lokalitetsområdet består av flekkvis hardbunn og bløtbunn. Det er gjennomført 

multistrålekartlegging i området, og backscatter-data er vist i figur 5. Backscatter-kart viser 

reflektiviteten til bunnen i det området en undersøker, og angir denne reflektiviteten på en skala fra 0-

100 % der 100 % er hardbunn og 0 % er angitt som bløtbunn. Skalaen for øvrig kan sees nede til venstre 

i figur 5. Selv om slike kart brukes for å angi relativ hardhet til bunnen i et område er det som sagt 

reflektiviteten som vises, og kartet kan i enkelte tilfeller være noe misvisende. Ved grunne lokaliteter 

som Fiksneset har man ofte en lokal oppsamling av organisk materiale under merdene, og det danner 

seg gjerne ørsmå bobler i sedimentet. Slike bobler har derimot en høy reflektivitet, og på denne måten 

kan det fremstå som hardbunn. Dette kommer frem i figur 5, hvor tre av merdene kan sees som røde 

rundinger. B-undersøkelser gjennomført ved maks produksjon viser at spesielt en stasjon (stasjon 4) er 

belastet, men at lokaliteten samlet sett viser lite påvirkning, og siste undersøkelse (figur 4) ga en indeks 

på 1,04 = 1 "meget god". 5 av 10 stasjoner ble klassifisert som bløtbunn, og en fant gravende dyr på 8 

stasjoner.  

 

 

Figur 5. Oversikt over lokalitetsområdet med backscatter. Skala nede til venstre angir hardhet fra bløt 

(lilla) til hardbunn (rød). Svarte piler angir områder med ekstra refleksjon under merdene. 

Det ble i tillegg gjennomført en forhåndsundersøkelse 12.  juni 2018 en dag før brakklegging, og 

stasjonsnettet kan sees i figur 6 (Furset mfl. 2018). Resultatene fra undersøkelsen viser at stasjonen 

nærmest anlegget (C1) er påvirket av driften, mens det var lite tegn til påvirkning på de andre stasjonene. 

For nærstasjonen var dette synlig i redusert artsantall og artssammensetning, og stasjonen fikk etter 

grenseverdier gitt i NS9410:2016 miljøtilstand 3= "dårlig".  Stasjonen hadde i tillegg noe forhøyede 

kobber- og zinkverdier sammenlignet med de andre stasjonene, men fremdeles innenfor tilstandsklasse 
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II="god". De andre stasjonene viste gode forhold med både forurensingstolerante og -sensitive arter, og 

overgangssonen som helhet fikk tilstandsklasse "god". Resultatene viser en økende grad av fint sediment 

med økende dyp. Med unntak av referansestasjonen var sand og skjellsand dominerende sediment for 

alle stasjonene, noe som tyder på gode strømforhold utover i resipienten.   

  

 

Figur 6. Stasjonsnett ved C-undersøkelse,12.  juni 2018 (Furset mfl. 2018). 
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FORELIGGENDE KUNNSKAP OM TILTAKS- OG INFLUENS-

OMRÅDET 

EKSISTERENDE KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Det er gjennomført strømmålinger ved lokaliteten, B-granskinger og en C-gransking etter NS 

9410:2016. Det er i tillegg gjennomført en enkel vurdering av elementene naturmangfold, 

naturressurser og friluftsliv, og eksisterende kunnskapsgrunnlag for disse er gjennomgått under. Verdi 

og virkning for de ulike elementene er vurdert etter Statens vegvesens veileder for konsekvensanalyse 

Hhåndbok V712 (Vegdirektoratet 2018), men det er ikke gjennomført en fullstendig KU innen disse 

temaene. Beskrivelsene og vurderingene baserer seg på eksisterende kunnskap og med mindre annet er 

spesifisert er det ikke utført kartlegging i felt innenfor de utvalgte elementene. 

 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av planlagte 

tiltak og tilhørende virksomhet, mens influensområdet og omfatter de tilstøtende områdene der til 

taket vil kunne ha en effekt. I dette tilfellet vil tiltaksområdet defineres som sjøbunnen under selve 

oppdrettsanlegget samt fortøyninger, dvs. det direkte arealbeslaget til anlegget. 

 

Influensområdet i forbindelse med oppdrettsvirksomheten vil være området rundt anlegget hvor en kan 

ha påvirkning av driften, med hovedvekt på spredning av næringsstoff og organiske partikler (fekalier 

og fôrrester) i vannmassene. Spredning av næringsstoff og organiske partikler er avhengig av 

strømforholdene ved lokaliteten, men vil generelt avgrenses til 1000 – 1500 m fra et oppdrettsanlegg 

(Husa mfl. 2016). Spredning av kjemiske midler benyttet til avlusing er også avhengig av 

strømforholdene på lokaliteten, og her vil det også være forskjeller mellom ulike typer kjemiske midler, 

i forhold til om midler blir fortynnet i vannsøylen eller akkumulert og spredt med sediment. Generelt vil 

det i hovedsak avgrenses til 1000 m fra et anlegg (Svåsand mfl. 2016). For denne lokaliteten blir 

influensområdet for påvirkning på sjøbunnen avgrenset til opptil 1,5 km fra oppdrettsvirksomheten. 

Spesielle naturtyper etter DN handbok 19 og arter av nasjonal forvaltningsinteresse er diskutert dersom 

de finnes innenfor en avstand på 2 km fra tiltaksområdet.  

 

MARINT NATURMANGFOLD 

Økologiske funksjonsområder 

Fugl 

Det er registrert flere observasjoner av rødlistearter innenfor influensområdet deriblant lomvi (Uria 

aalge) som er kritisk truet (CR), makrellterne (Sterna hirundo) og krykkje (Rissa tridactyla) som begge 

er sterkt truet (EN) samt havelle (Clangula hyemalis), ærfugl (Somateria mollissima), tyvjo 

(Stercorarius parasiticus) og fiskemåke (Larus canus) som alle er nær truet (NT). Observasjonene er 

gjort i en avstand på 700-1500 meter fra anlegget, men det er ikke registrert hekkeområder for disse 

artene i influensområdet. Det er ifølge Fylkesmannen i Hordalands miljøvern og klimaavdeling "hørt 

hubro" i influensområdet, men dette er ikke stadfestet, og det er heller ikke her registrert noen 

hekkeplasser i området. 

 

Det er derimot registrert et hekkeområde for svartbak (Larus marinus) og gråmåke (Larus argentatus) 

1 km vest for lokaliteten (figur 7). Svartbak er en art av svært stor forvaltningsverdi da den er definert 

som ansvarsart. Dette vil si at Norge har > 25 % av den europeiske bestanden.  

 

Funksjonsområde for arter av særlig stor/stor forvaltningsinteresse gir normalt et område middels verdi. 

Kriteriet for utvalg vil derimot også spille inn, og det er åpnet for bruk av skjønn, eksemplifisert ved 

vurdering av ansvarsarter, der mange av artene er "svært vanlige og vil ha liten betydning i 

konsekvensanalyser" (Vegdirektoratet 2018). Svartbak er en relativ vanlig art, definert som livskraftig i 
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henhold til norsk rødliste 2015 (Henriksen 2015).  

 

Funksjonsområde for svartbak har noe verdi. 

 

Vill laksefisk  

Det omsøkte arealet ligger i utvandringsruten til laksesmolt fra vassdrag i Bjørnafjordsystemet. Av disse 

er det laksebestander i Oselva og Samnangervassdraget, og forekomst av laks i mindre vassdrag som 

Hopselva, Lønningdalselva, Strandvikelva, Baldersheimelva og Sanddalselva. Det er sjøørret i alle de 

nevnte vassdragene, og i tillegg i mange mindre vassdrag, og disse kan også bruke Korsfjorden som 

beiteområde. Det er også mulig at noe laks og sjøørret fra Hardangerfjorden vandrer gjennom 

Korsfjorden. 

 

Naturtyper 

Det foreligger viktige naturtyper ved lokaliteten Fiksneset i Miljødirektoratets kartdatabase (figur 7). 

Naturtypelokalitet «Stor_Sotra» med naturtypen større kamskjellforekomster I14 er registrert med verdi 

A, og inngår i en større forekomst med utstrekning på 88 316 daa som dekker store deler av kystlinjen 

til kommunene Askøy, Sund og Fjell. Det er også registrert naturtypelokaliteten «Bondishåla» med 

naturtypen større tareskogforekomster I01 av stortare (Laminaria hyperborea) med verdi B. Lokaliteten 

tilhører også vannforekomsten Korsfjorden som oppfyller kriteriene for naturtype spesielt dype 

fjordområder I04 med dyp i intervallet 500-700 m, og er vurdert å ha B-verdi. Det er ca 1,2 km fra 

anleggsområdet til kote på over 500 m. Det er noe overlapp med naturtypelokalitetene tareskog og 

kamskjellforekomster med anleggsområdet og tilhørende fortøyninger, og samtlige naturtypelokaliteter 

regnes derfor som en del av tiltaksområdet og influensområdet. 

 

 

Figur 7. Oversiktskart over ulike naturtyper, hekkeområde og artsforekomster ved lokaliteten Fiskneset, 

anleggsplassering er markert med stiplet linje. 
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Naturtypene større tareforekomster med B-verdi og spesielt dype fjordområder har stor verdi, og større 

kamskjellforekomster med A-verdi har svært stor verdi. 

 

Verneområder 

Korsfjorden er foreslått som et av tre kandidatområder for marint vern i Hordaland av fylkesmannen. 

Forslaget har vært til høring på stortinget og er pr i dag til bearbeiding i Miljødirektoratet. 

Influensområdet til lokaliteten ligger innenfor foreslått marint verneområde.  

 

NATURRESSURSER 

Fiskeri 

Det er ikke registrert noen gyte- og oppvekstområder i området, verken i anleggs- eller influensområdet. 

 

Det er registrert en låssettingsplass i Forlandsvågen vel 100 meter nordøst for lokaliteten, men mtp. 

plasseringen av anlegg/flåte og dets fortøyninger som er plassert i dette området antas låssettingsplassen 

ikke i bruk. Det er ikke registrert noen aktive fiskefelt, verken i anleggs- eller influensområdet men det 

er registrert et område for passivt fiske Korsfjorden fra Tekslo til Klepsholmen knappe 150 meter sør for 

lokaliteten (figur 8). Området er oppført som fiske etter lange, brosme og sjøkreps med line, garn og 

teine og i bruk av fiskere fra Bjørne- og Korsfjordsregionen, samt fritids og turistfiske. Kartverktøyet til 

fiskeridirektoratet angir også faktisk bruk av området og som det fremgår av figur 4, er området i bruk 

for garnfiske.  

 

Lokal bruk av fiskeplass gir området middels verdi.  
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Figur 8. Oversikt over kaste- og låssettingsplasser (rødt areal), aktive og passive (grå skravert) fiskefelt. 

Blå streker angir garn meldt inn til kystvakten, og rosa skravert område viser det godkjente 

anleggsområdet. Kart hentet fra www.kart.fiskeridir.no  

FRILUFTSLIV 

Friluftsliv 

Det er ikke registrert noen statlig sikrete friluftsområder i anleggs- eller influensområdet til lokalitet 

Fiksneset. Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune gjennomførte i 2008 en 

kartlegging av friluftsområder i Hordaland etter Handbok 25-2004 "Kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder", og lokaliteten befinner seg innenfor friluftsområde Forlandsvågen, som er gitt 

områdeverdi C =registrert friluftsområde, med vurdering "middels" på alle vurderte parametere. 

Området er vurdert i forhold til om området er i bruk av regionale og nasjonale brukere, hvilke 

opplevelseskvaliteter som finnes der, hvilken symbolverdi området har i tillegg til andre kvaliteter som 

egnethet, tilrettelegging, inngrep, potensiell bruk og tilgjengelighet.  

 

Anlegget ligger i grønn sektor fra Ytstaskjeret fyrlykt, og er plassert ca. 150 meter fra arealavgrensingen 

til hovedled 1106 "Innseilingen Marstein fyr", delstrekk Marstein-Laugarøy (figur 9). Tiltaket vil ikke 

medføre noen endring ift. ferdsel og tema er ikke diskutert ytterligere i denne rapporten. 

 

Kartlagt friluftsområde med C-verdi Forlandsvågen har noe verdi. 

http://www.kart.fiskeridir.no/
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Figur 9. Anleggets plassering i forhold til Ytstaskjeret fyrlykt. Grønt skravert areal viser 

arealavgrensing til farled 1106. 
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VURDERING AV VIRKNING 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfelt i naturmangfoldloven, som er at artene 

skal forekomme i livskraftige bestander i deres naturlige utbredelsesområde, at mangfoldet av naturtyper 

skal ivaretas, og at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas sa langt det anses rimelig 

(§§ 4-5). 

 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt for de tema som er omtalt i denne vurderingen (§8). Det er 

utført strømmålinger innenfor anleggsområdet på tre dyp i august - september 2009 (Haga 2009) og på 

to dyp i juli – august 2010 (Aarseth 2010), samt en forhåndsundersøkelse etter NS 9410:2016 i juni 2018 

(Furset 2018). Det er også foretatt en samlet vurdering av lokaliteten sin egnethet for oppdrett og mulig 

miljøpåvirkning i sjøområdet rundt det omsøkte anlegget, samt mulig virkning for de utvalgte 

elementene i foregående kapittel. Påvirkningen på naturmangfoldet i den marine resipienten er vurdert 

til å være tilstrekkelig dokumentert. En trenger derfor ikke å benytte seg av føre var prinsippet i denne 

sammenheng (§9). 

 

Denne utredingen har vurdert tiltaket ut fra den samlede belastning som økosystemene og naturmiljø i 

tiltaksområdet vil bli utsatt for (§10).  

 

GENERELT OM PÅVIRKNING AV OPPDRETT 

Når det søkes om å klarere en ny lokalitet for akvakultur vil de ulike sektormyndigheter vurdere 

lokaliteten opp mot sitt ansvarsområde og lovverk for å vurdere om påvirkningen er innenfor akseptable 

rammer. Dette gjelder også for anleggsendringer eller økning i en lokalitets produksjonskapasitet 

(lokalitets-MTB). Alle anlegg er i tillegg pålagt å overvåke organisk belastning ved høyeste produksjon 

ved anlegget gjennom B-undersøkelser. Disse B-undersøkelsene rapporteres til fiskeri- og 

miljømyndigheter, og undersøkelser på landsbasis viser at 90 % av lokalitetene havner innunder beste 

og neste beste tilstandsklasse, dvs. lokalitetstilstand 1 og 2. Miljøundersøkelser av resipienten, C-

undersøkelser, skal utføres ved hver andre til tredje produksjonssyklus på anlegget, avhengig av 

tilstanden på forrige C-undersøkelse (NS9410:2016). Samlet vil B- og C-undersøkelsene si noe om 

utviklingen til lokaliteten og dens belastningsmønster både under anlegget og utover i resipienten.  

 
Arealbeslag  

Etablering av et oppdrettsanlegg med flåte og fortøyningsarrangement vil gi små arealbeslag på 

havbunnen. Oppdrettsanleggets fysiske form og ferdselsforbudssone vil også begrense sjøområdets 

tilgjengelighet for friluftsliv, fiskeri og sjøtransport. I dette tilfelle skal en utvidelse av lokalitets MTB-

en skje innenfor allerede godkjent anleggskonfigurasjon. 

 

Utslipp av partikulære stoffer  

Drift av et oppdrettsanlegg vil medføre at miljøet mottar utslipp av partikulært organisk materiale 

(fekalier og fôrpartikler). Oppdrettsanlegg vil alltid ha lokale virkninger på naturmiljøet, og særlig vil 

det være effekter av tilførsler av organisk materiale fra fiskefôr og fiskefekalier. Erfaringsmessig vil 

graden av påvirkning fra organiske tilførsler på bløtbunnslokaliteter variere mye og avhenge av både 

utsett- og driftsmønster, men ikke minst de fysiske faktorene som dybde, topografi, strøm og bunntype. 

Lokalitetens egnethet er avhengig av gode fysiske faktorer for å begrense belastningen ved spredning 

og fortynning av utslipp. Påvirkning av partikulært materiale fra oppdrett på sjøbunn er i de fleste 

tilfeller reversibel, og ifølge Havforskningsinstituttets risikorapport for fiskeoppdrett 2018 vil tiden et 

område trenger for rehabilitering ved permanent brakklegging variere mellom et par måneder til syv år 

(Grefsrud mfl. 2018).  

 

Organisk materiale fra oppdrett går inn i marin næringskjede i et vidt spekter av arter ved at spillfôr og 

fekalier som blir spist av fisk, krepsdyr og børstemark. Og utstrakt bruk av terrestriske fôringredienser 



 

Rådgivende Biologer AS 16 Rapport 2778 

som normalt ikke finnes i det marine miljøet, gjør det mulig å spore hvor utslippet havner (Svåsand mfl. 

2017).  

 

For medisinfôr vil samme spredningsmønster som for spillfôr og fekalier gjelde, men effekten av 

innholdet vil i ulik grad påvirke fauna. Medisinfôr for blant annet lusemiddel inneholder 

kitinsyntesehemmere. Kitinsyntesehemmere hindrer skallskifte hos lakselus, men også andre krepsdyr, 

og kan derfor påvirke lokale skalldyrbestander. Bruken av kitinsyntesehemmere er regulert i 

akvakulturdriftforskriftens §15a andre ledd, og hindrer bruk hvis anlegget er plassert nærmere enn 1 km 

fra registrerte rekefelt.  

 

Utslipp av løste stoffer  

Drift av et oppdrettsanlegg vil medføre at miljøet mottar ulike former for utslipp i vannmassene av 

oppløste organisk materiale, uorganiske næringssalter, kjemikalier og medikamenter til lusebehandling 

som vil kunne påvirke naturmiljøet.  

 

Næringssalter  

Under fiskens metabolisme blir det dannet uorganiske forbindelser av nitrogen og fosfor som blir skilt 

ut via gjeller og nyrer. Mengden som skilles ut vil være direkte korrelert med vekstraten og derfor være 

størst om sommeren da veksten er størst. En økning i konsentrasjon av næringssalter i vannet stimulerer 

vekst av opportunistiske alger ved økt konsentrasjon av nitrogen, som igjen kan føre til begroing og 

redusert lys og næringstilgang for tang og tare. Grunnet fortynningseffekten i sjøvann er effekten av 

utslippene normalt avgrenset til nærsonen rundt anlegget, men kan i enkelte tilfeller, avhengig av 

strømforhold og topografiske forhold ha en påvirkning på spesielle naturtyper på inntil 1500 meter.  

 

Behandling med lusemiddel  

Sukkertare er sensitiv for hydrogenperoksid (H2O2), som blir benyttet til avlusing av laksefisk. 

Hydrogenperoksid har i forsøk vist til dødelighet for sukkertare ved en times eksponering for 10 % av 

behandlings-løsning (Grefsrud mfl. 2018). Hydrogenperoksid blir raskt fortynnet i vannmassene, slik at 

effektene vil være avgrenset til nokså nært utslippet. Høyeste målte konsentrasjon 25 minutter etter 

behandling under forsøk ble målt til 21 % av behandlingskonsentrasjon ved merdkanten, mens høyeste 

konsentrasjon med 15 m avstand til merden var på 3 % av behandlingskonsentrasjonen (Hagen & 

Andersen 2016). Studier fra Hardangerfjorden viser at det kan være lokal miljøpåvirkning fra både 

partikulært organisk materiale i grunne områder (0-30 meters dyp) når anlegget ligger veldig nært land, 

i bukter eller ved strømsvake lokaliteter, mens det i ytre kystområder og ved strømsterke lokaliteter er 

det vist lite påvirkning på eksempelvis tareskog (Svåsand mfl. 2016).  

 

MARINT NATURMANGFOLD 

Økologiske funksjonsområder 

Fugl 

Det er registrert et hekkeområde for svartbak og gråmåke 1 km vest for lokaliteten. Svartbak er en 

måkefugl som hekker spredt eller i kolonier og er utbredt langs hele norgeskysten. Den norske 

hekkebestanden anslås til å utgjøre ca. 86 000 individer. I følge norsk rødliste er arten klassifiser som 

livskraftig (LC) og det er ikke indikasjoner som kvalifiserer arten for rødlisting (Henriksen og Hilmo 

2015). Norge har >25 % av Europas bestand av svartbak, og arten er definert som en av Norges 

ansvarsarter. Måker tåler generelt støy og ferdsel på sjøen godt. Trusselbildet for hekkende sjøfugl er 

vanligvis knyttet til direkte ferdsel i umiddelbar nærhet til hekkeplassen, og de kan lette fra reir ved for 

nærgående ferdsel. Sjøfugl i slike kolonier har også felles adferd der inntrengere aktivt forsøkes 

fortrengt. Hekkeområdet til svartbak grenser til arealet som ønskes avsatt til akvakultur. Det er i dette 

tilfellet snakk om en MTB-økning og anleggets størrelse skal ikke økes, men det kan likevel medføre 

en liten økning i antall arbeidsoperasjoner samt ferdsel i området. Avstanden og den geografiske 

plasseringen av tilsier derimot at en utvidet MTB ved lokaliteten vil medføre ubetydelig endring for 

funksjonsområdet til svartbak og gråmåke. 
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Villfisk 

Den aktuelle lokaliteten ligger i utvandringsruten til laksesmolt fra vassdrag i Bjørnafjordsystemet. Av 

disse er det laksebestander i Oselva og Samnangervassdraget, og forekomst av laks i mindre vassdrag 

som Hopselva, Lønningdalselva, Strandvikelva, Baldersheimelva og Sanddalselva. Det er sjøørret i alle 

de nevnte vassdragene, og i tillegg i mange mindre vassdrag, og disse kan også bruke Korsfjorden som 

beiteområde. Det er også mulig at noe laks og sjøørret fra Hardangerfjorden vandrer gjennom 

Korsfjorden. Alle de nevnte bestandene av laks og sjøørret kan potensielt bli påvirket av 

oppdrettsvirksomhet i Korsfjorden. Vi gjør oppmerksom på at følgende vurdering av konsekvenser for 

vill laksefisk ikke tar hensyn til en eventuell reduksjon i drift ved andre lokaliteter i forbindelse med en 

utvidelse av Fiksneset, fordi det per i dag ikke foreligger konkret informasjon om slike driftsendringer. 

 

Lakselus er en av de viktigste negative påvirkningsfaktorene for laks- og sjøørretbestander i Hordaland, 

og produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) fikk «rødt lys» i siste vurdering etter det nye 

trafikklyssystemet. For laksesmolt fra Oselva og Samnangervassdraget var estimert lakselus-relatert 

dødelighet henholdsvis 13 og 27 % i 2016 og 14 og 20 % i 2017 (Johnsen & Ådlandsvik 2017), men 

merk at Veterinærinstituttets modell ga estimater under 10 % begge årene (Nilsen mfl. 2017). Utvidet 

MTB ved Fiksneset vil øke smittepresset av lakseluslarver for laks og sjøørret fra vassdragene i 

Bjørnafjordsystemet og mindre fjorder i regionen. Det er allerede mange oppdrettslokaliteter i 

vandringsruten til fisk fra disse bestandene, men en liten økning i samlet smittepress vil sannsynligvis 

medføre noe økt dødelighet for laks og sjøørret. 

 

Rømming av oppdrettslaks og påfølgende innkryssing av oppdrettsgener i villaksbestander er regnet 

som den største negative menneskeskapte påvirkningsfaktoren for norsk villaks (Forseth mfl. 2017). 

Mange laksebestander i Hordaland har dårlig genetisk integritet grunnet innkryssing av oppdrettslaks 

(Anon. 2017), og i Samnangervassdraget er det registrert en innkryssingsgrad på rundt 30 % (Hagen 

Arnesen mfl. 2018) og årlig store fangster av oppdrettslaks i elveosen (e.g. Kambestad mfl. 2016). I 

Oselva er målt innkryssing lavere, men også her fanges det mye oppdrettslaks hvert år. 

Fiskeridirektoratet har gått gjennom alle rapporterte rømmingshendelser i 2015-2017 

(www.fiskeridir.no: 2015, 2016 og 2017), og fant at de fleste hendelsene har operasjonell årsak (under 

drift) eller strukturell årsak (utstyrssvikt), men rømming som følge av sterk vind, bølger, predatorer eller 

påkjørsel av båt forekommer også. En eldre studie viser til at 68 % av undersøkte rømmingshendelser 

skyldtes at utstyr sviktet eller ble ødelagt (Jensen mfl. 2010). Generelt må det antas at antall 

rømmingshendelser i et område over tid vil være en funksjon av antall anlegg og antall merder, selv om 

rømmingsrisiko for hvert enkelt anlegg selvsagt er avhengig av driftsrutiner. Økt MTB på Fiksneset vil 

sannsynligvis medføre en økning i antall merder og driftsoperasjoner (flytting av fisk, avlusing mm.), 

som igjen kan gi en liten økning i samlet rømmingsrisiko i Bjørnafjordsystemet sett under ett. Eventuelle 

rømminger i Korsfjorden vil i hovedsak kunne medføre økt innblanding av oppdrettslaks i 

gytebestandene i vassdrag i Bjørnafjordsystemet, men enkelte rømlinger kan også spre seg til elver 

lenger borte etter et opphold i havet. 

 

Naturtyper 

Det foreligger naturtyper med stor verdi innenfor anleggsområdet, ingen av disse vil bli negativt berørt 

av tekniske inngrep ved en utvidelse av MTB, da anleggsområdet skal bestå. Utvidelsen vil derimot 

medføre en økning av næringssalter og organisk partikkelutslipp (spillfôr og fekalier). Økning av 

organisk partikler fra oppdrett vil kunne føre til økt belastning på naturtypene spesielt dype fjordområder 

og større kamskjellforekomster og større tareforekomster, der tareskog er mest utsatt for oppløste 

næringssalter.  

 

Det er mangelfull kunnskap angående påvirkning fra oppdrett på kamskjellforekomster. For 

kamskjellskjell vil larvefasen (i hovedsak juni–oktober) påvirkes av utslipp i hele vannsøylen, mens de 

voksne skjellene som ligger på bunnen vil i hovedsak eksponeres for partikler som synker ned (Husa 

mfl 2016). Eksisterende kunnskap om kamskjellets evne til å ta opp tungmetaller og andre miljøgifter 

tyder på at eventuelle utslipp fra oppdrettsanlegg vil kunne spores i kamskjellene som lever i nærheten 

http://www.fiskeridir.no:%202015
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-akvakultur/Roemmingsstatistikk
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-akvakultur/Roemmingsstatistikk
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av anlegg (Husa mfl. 2016). Det foreligger feltverifisering av kamskjell ved naturtypelokalitet 

«Bondishåla (Husa mfl. 2015), som sannsynliggjør at det også kan være en populasjon  i Forlandsvågen. 

Økt belastning vil kunne være negativt for eventuell lokal populasjon av kamskjell i Forlandsvågen, 

som regnes å være en liten del av en svært stor naturtypelokalitet. Virkningen er vurdert som ubetydelig 

til noe forringet grunnet størrelsen på forekomsten som er svært stor. Forekomsten er avgrenset til 

88 316 daa og strekker seg over fire kommuner (Askøy, Fjell, Øygarden og Sund). Utvidelse av MTB 

ved Fiksneset på naturtypelokalitet større kamskjellforekomster er vurdert å medføre ubetydelig 

endring til noe forringelse.  

 

For naturtypelokaliteten spesielt dype fjordområder vil en økt MTB bety økt tilførsel av blant annet 

organisk partikler, lusemiddel og fremmedstoff som tilføres fôr. Det er derfor ventet at dette vil kunne 

medføre økt belastning på bunndyrsammensetning og endret kjemisk sammensetning i sedimentet på 

bunnen i overgangssona. En C- undersøkelse utført i 2018 ved maksimal produksjon viste til belastning 

lokalt og gradvis avtakende belatsning med avstand fra anlegget, der dypeste prøvestasjon i 

overgangssona fremstod upåvirket av organisk med en dybde på 212 m og en avstand på 500 m fra 

anleggsområdet. For naturtypelokaliteten Korsfjorden er det ikke ventet at utvidelsen av MTB vil 

medføre negativ påvirkning da tilført organisk materiale raskt vil spres og fortynnes over 

vannforekomsten før det når dypområdet i fjorden. Virkning av utvidet MTB ved Fiksneset på 

naturtypelokalitet spesielt dype fjordområder er vurdert å ha ubetydelig endring. 

 

Næringssalter vil trolig kunne ha en ubetydelig endring til noe forringelse på tareskogsforekomster 

"Bondishåla" ved Fiksneset. De løste organiske forbindelsene vil i hovedsak bli ført i retning sørøst og 

direkte på naturtypelokaliteten ned til 15 m dyp, men grunnet høy fortynningseffekt kan en anta at 

påvirkningen er begrenset med en avstand fra anlegget til forekomsten på ca 300 m. Generelt vet en at 

makroalge- og taresamfunn i kystområde knytt opp mot oppdrett ikke har særlig tegn til overgjødsling, 

spesielt ved lokaliteter med stor vannutskifting og gode straumforhold (Fredriksen mfl. 2011, Husa mfl. 

2016).  

 

Verneområde 

Anlegget ligger utenfor, mens deler av influensområdet ligger innenfor foreslått verneområde 

Korsfjorden. Berørte naturtyper, naturressurser og friluftsinteresser er omtalt i andre deler av dette 

dokumentet. 

 

NATURRESSURSER 

Fiskeri 

Det er registrert et fiskeområde for passivt fiske sør for lokaliteten, samt en låssettingsplass mot øst. En 

økning i MTB vil ikke påvirke disse områdene negativt. Det går allerede fortøyninger inn i både 

fiskefeltet og låssettingsplassen og det er i denne omgang ikke snakk om å søke om anleggsendring. 

Bruken av området vil i så måte være uendret ift. fagtema fiskeri. En økning i MTB ved Fiksneset kan 

medføre ubetydelig endring for fiskefelt ved lokaliteten. Som nevnt tidligere er tareskogforekomsten 

"Bondishåla" lokalisert ved Fiksneset og etter håndbok V712:2018 skal slike biotoper også vurderes 

under fagtema fiskeri, da de er egnete yngleområder for fisk. En økning i MTB ved Fiksneset kan 

medføre ubetydelig til noe forringelse av grunnlag for naturressurser ved lokaliteten. 

 

FRILUFTSLIV 

Lokalitet Fiksneset er plassert innenfor friluftsområde Forlandsvågen. Det er i dette tilfelle snakk om en 

MTB-økning og ikke en anleggsendring. Plassen anlegget i overflaten opptar vil dermed være 

uforandret. En økning i MTB ved Fiksneset vil ha ubetydelig endring for friluftsliv ved lokaliteten  
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SAMLET VURDERING 

Utviding av lokalitet Fiksneset er vurdert til å ha ubetydelig til noe forringelse på naturmangfold og 

naturressurser ved lokaliteten. En utvidelse kan ha noe negativ påvirkning på vill laksefisk som 

benytter området som vandrings- eller beiteområde, samt noe forringelse på naturtypene større 

kamskjellforekomster og større tareskogforekomster, sistnevnte også som grunnlag for naturressurser. 

Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelig endring på tema friluftsliv. Det er i dette tilfellet ikke snakk om 

en anleggsendring, og det fysiske aspektet ved anlegget som areal i overflate og eventuelle konflikter 

med fortøyninger og ferdsel er dermed vurdert til å være ubetydelige.  

 

En utvidelse av lokalitet Fiksneset fra 1560 til 3120 tonn MTB vil trolig medføre en økt belastning og 

påvirkning på bunnen under anlegget ved maksimal produksjon, men tidligere B-undersøkelser 

gjennomført etter brakklegging tyder på at lokaliteten har god rehabiliteringsevne.  

 

Det er derimot lite trolig at en vil se denne påvirkningen utover i resipienten. Direkte tilknyttet samme 

vannforekomst er det seks andre akvakulturlokaliteter som bidrar med tilførsler, men foreliggende 

kunnskap tyder ikke på at samlet belastning overskrider bæreevnen til resipienten med tanke på 

organiske tilførsler. 
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GENERELT OM OPPDRETTSLOKALITETER 

Valg av lokalitet har etter hvert blitt en kristisk suksessfaktor for å oppnå et godt driftsresultat, og man 

har i senere år sett en konsentrasjon av volum og biomasse per lokalitet. Dette stiller på sin side større 

krav til lokaliteten både når det gjelder strømforhold, dybde og bunntopografi ved lokaliteten, samt 

lokalitetens og områdets evne til å omsette det organiske materialet som stammer fra anlegget. Det er et 

mål at oppdrettsaktiviteten ikke skal påføre det ytre miljø skade og påvirkning utover det som er definert 

som akseptabelt i etablerte standarder og normer for næringen, f.eks. slik det er definert i NS 9410:2016, 

«Miljøpåvirkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg». 

 

Alle lokaliteter er etter NS 9410:2016 pålagt jevnlige miljøundersøkelser, i form av B- og C-

undersøkelser. Undersøkelsene er risikobasert i den forstand at det er anleggets MTB som bestemmer 

omfanget av undersøkelsen, mens undersøkelsesintervallet til gjengjeld baserer seg på resultat fra 

tidligere undersøkelser. Et anlegg vil følgelig gjennomføre B-undersøkelse minimum hver driftssyklus 

ved maks produksjon, mens C-undersøkelse vil måtte gjennomføres hver annen eller tredje driftssyklus. 

Hovedmålet med miljøundersøkelsene er å avgjøre i hvilken grad anleggets drift påvirker det ytre miljø. 

Mens B-undersøkelsen tar for seg miljøtilstanden under selve anlegget tar C-undersøkelsen for seg 

påvirkningen fra anlegget lengre ut i resipienten. Frem til nå har det vært lite fokus på hvordan de ytre 

miljøforholdene påvirker fiskevelferden, da det indre miljøet i anlegget i stor grad blir påvikret av det 

ytre miljøet. 

 

I forbindelse med søknad om ny lokalitet eller utviding av eksisterende lokalitet skal det i tillegg 

gjennomføres strømmålinger av vannutskifting-, spredning- og bunnstrøm. Noe forenklet forteller 

spredning- og bunnstrøm oss noe om spredning av organisk materiale fra lokaliteten, mens 

vannutskiftingsstrømmen på 5 og 15 forteller oss noe om forholdene for fisken ift. tilgang på friskt 

oksygenrikt vann. Minimumsbehovet for strøm i er anlegg er bl.a. avhengig av temperaturen i sjø, årstid, 

fiskemengde og tetthet i merdene, fôring, dybde på nøtene, om nøtene er rene, plassering av anlegg ift. 

strømretning osv. For lite strøm eller lengre strømstille perioder vil kunne medføre oksygensvikt i 

merdene. Dette gjelder spesielt om sommeren og utover høsten og oppstår da ofte som en kombinasjon 

av høy sjøtemperatur og  høy biomasse i anleggene. 

 

Resultatene fra 5 og 15 meter brukes i tillegg til å dimensjonere og sertifisere anlegget etter NS 

9415:2007, som hjemlet i NYTEK-forskriften. NS 9415:2007 stiller tekniske krav til flytende 

oppdrettsanlegg ift. ytre påkjenninger som vind, strøm og bølger og alle lokaliteter må inneha et 

alneggssertifikat etter denne standarden. 

 

Lokalitetstyper og vannutskifting 

Oppdrettslokaliteter eller sjøresipienter langs kysten kan generelt deles i fire govedtyper: Fjorder og 

poller, strømsund, viker og bukter eller åpne sjøområder. Disse forskjellige områdetypene skiller seg 

fra hverandre på grunnlag av topografiske forhold noe som medfører at vannmassene har forskjellige 

utskiftings- og sjiktingsforhold på de ulike dyp. Dette er avgjørende for de lokale 

sedimentasjonsforholdene noe som blir lagt vekt på ved vurdering av resipientforhold og lokal 

påvirkning av eventuelle utslipp til de ulike typene sjøområde. På steder med god overflatestrøm og 

dermed stor vannutskifting i overflatevannmassene vil tilførsler av oppløst næringsstoff raskt bli ført 

bort. Tilførsler av organisk stoff synker ned og vil sedimentere avhengig av strømforholdene lenger nede 

i vannsøylen. Vi snakker da om spredningsstrøm i vannmassene under overflaten og denne er avgjørende 

for om tilførsler vil påvirke lokalitetene.  

 

Fjorder og poller er pr. definisjon skilt fra de tilgrensende utenforliggende sjøområdene med en terskel 

i munningen/utløpet. Dette gjør at vannmassene innenfor ofte er sjiktet der dypvannet som er innestengt 

bak terskelen kan være stagnerende mens overflatevannet hyppig blir skiftet ut fordi tidevannet to ganger 

daglig strømmer fritt inn og ut. I de store fjordene vil dypvannet utgjøre svært store volum og dypene 
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kan være på mange hundre meter.  

 

Strømsund omfatter ofte trange nesten kanal-lignende nord-sør gående områder der tidevannsstrømmen 

periodevis er svært sterk. Dersom slike strømsund er grunne vil man kunne ha en fullstendig utskifting 

av vannmassene helt til bunns men vanligvis er det mindre sterk strøm nedover i dypet. Det vil imidlertid 

bare være høye strømhastigheter i avgrensede tidsperioder og innimellom tidevannsstrømmen vil det 

kunne være strømstille. Grunne strømsund vil vanligvis ha en svært god resipientkapasitet fordi selv 

betydelige tilførsler vil bli spredd utover store områder mens dypere strømsund vil ha sedimenterende 

forhold i dypet i de periodene vannhastigheten er mindre. Den lokale påvirkningen av utslipp vil derfor 

variere avhengig av dypet til sundet. Større sjøområder kan også ha karakter av strømsund i overflaten 

mens de kan ha relativt grunne terskler i begge ender og dermed ha egenskaper av fjorder med tilhørende 

stagnerende dypvann under terskelnivå. Slike større områder vil også ha sedimenterende forhold og 

kunne ha lokal påvirkning av utslipp.  

Bukter og viker viser til lokale områder som gjerne ligger i tilknytning til enten større fjorder strømsund 

eller åpne havområder. Buktene og vikene blir skilt fra poller ved at de ikke er fraskilt fra de 

utenforliggende sjøområdene med noen terskel og derfor ikke har stagnerende dypvann ved bunnen. 

Vanligvis vil derfor en bukt / vik ha skrånende bunn fra land og utover mot det utenforliggende området 

slik at også de dypere delene av vannsøylen her blir skiftet ut. Slike områder har relativt god 

resipientkapasitet selv om et utslipp vil kunne ha en lokal miljøeffekt på lokaliteten avhengig av den 

lokale bunntopografien og strømforholdene.  

Åpne havområder ligger utenfor tersklene til de store fjordene vest i havet. Her er det store dyp og jevn 

utskifting av vannmassene uten stagnerende dypvann mot bunnen. Her er resipientforholdene svært gode 

og et eventuelt utslipp vil ikke ha noen innvirkning på miljøet ved utslippet.  

Innslaget av strømstille perioder strømsvake lokaliteter gjør at en kan risikere at fisken i lengre perioder 

svømmer i tilnærmet det samme vannet. På strømsvake lokaliteter har en ikke alltid kontinuerlig 

utskifting av vannet i anlegget. Dette trenger ikke være kritisk i den kalde årstiden men i perioder med 

høy temperatur i sjøen og mye fisk i anlegget og intensiv fôring vil fisken kunne få tilført for lite 

oksygen. Dette vil i særlige tilfeller kunne virke negativt inn på fiskens vekst og trivsel.  

Indre- og ytre miljøforhold, fiskehelse. 

De siste årene har antall fisk på hver lokalitet, og i hver merd, økt kraftig uten at en har hatt fokus på 

hvilke konsekvenser dette kan ha for fisken sitt indre miljø i anlegget. Fisken trenger oksygen til alle 

livsfunksjonene. Strømforholdene på lokaliteten, anleggstype g anlegget sin plassering ift. dominerende 

strømretning har vesentlig betydning for om fisken får nok oksygen. Det er viktig at vannet får kortest 

mulig vei gjennom anlegget. Store mengder fisk i kompakte stålanlegg stiller høyere krav til lokaliteten 

med hensyn til strømhastighet og vannutskifting enn når fisken går i plastringer med større innbyrdes 

avstand mellom merdene. 

 

Særlig i den varme årstiden vil det være viktig at fisken til en hver tid får nok oksygen. Da er løseligheten 

til oksygen i vannet lavt og fisken har samtidig høy metabolisme og dermed større behov for oksygen. 

Algene i sjøen bruker oksygen om natten og med avtagende daglengde utover sommeren og høsten vil 

tilgjengelig oksygen i sjøen minke slik at en kan oppleve perioder med for lite oksygen, særlig om 

morgenen. Det er i tillegg ofte på sommeren og høsten andre året i sjø etter utsett man har den mest 

intensive driften og høyeste biomassen i anlegget, og følgelig størst oksygenbehov. 

 

Mangel på tilstrekkelig med oksygen kan være en av forklaringene på hvorfor mange oppdrettere føler 

«de kjører med håndbremsen på», og er trolig en av de viktigste årsakene til at noen anlegg er mer utsatt 

for sykdom og oppnår dårligere produksjonsresultat enn andre. Stress over lengre tid på grunn av 

ugunstige oksygen- og miljøforhold vil kunne redusere allmenntilstanden til fisken og gjøre den mer 

mottagelig for sykdommer, og gi høyere dødelighet når sykdommen først har rammet fisken (f.eks ved 

PD og kronisk gjellebetennelse). 
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Rådgivende Biologer AS har de siste årene målt profiler av oksygen, temperatur og salinitet ved og i 

anlegg ifm. lokalitetsvurderinger og det er ikke uvanlig å finne verdier mellom 50-70 % oksygenmetning 

i anlegg med mye fisk. Oksygenmålinger som EWOS Innovation har utført viser at lave oksygenverdier 

ikke bare er avgrenset til den varme årstiden, men vil også kunne oppstå hele høsten frem mot nyttår. 

Fôringsforsøk gjennomført i karanlegg på land viser at med de lave oksygenkonsentrasjonene som er 

påvist i anleggene vil oksygenstresset føre til at både fisken sin appetitt og fôrutnytting blir reduseret i 

betydelig grad (Per Krogedal, EWOS Innovation, Trøndelag fiskeoppdretterlag årsmøte 7.3.2005). 

Samme selskap har også utført fôringsforsøk under variable oksygenkonsentrasjoner i sjøen i 

konvensjonelle matfiskanlegg som viser at oksygentilsetting i laksemerder gir økt slaktekvantum 

(Gausen m.fl. 2004). 

 

Dybden under anlegget viser seg å samsvare positivt med fôrutnyttelse til fisken i et oppdrettsanlegg. 

Dette viser en sammenstilling presentert i bladet Norsk Fiskeoppdrett (Kosmo 2003). Et stort materiale 

basert på utsettet av fisk i år 2000 viste at dess dypere det var under anlegget dess bedre ble fôrfaktoren. 

Dette kan selvfølgelig også være et resultat av andre faktorer, der lokaliteter med gode dybdeforhold 

gjerne ligger åpnere til og dermed har bedre vannutskifting. 
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