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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Mowi Norway AS utført en vurdering av lokalitet for 

oppdrett av stamfisk av laks, 12086 Alsåkervik i Kvinnherad kommune. Lokaliteten er i dag klarert for 

780 tonn, men søkes nå opp til en MTB på 1560 tonn. Det søkes samtidig om en anleggsendring ved at 

anlegget flyttes noe sørover og lengre ut i fjorden. Lokaliteten vil fremdeles ligge innenfor AK-område 

i Kvinnherad kommune sin kommuneplan. 

 

Denne rapporten presenterer en vurdering av den omsøkte lokaliteten Alsåkervik i forhold 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. Det er utarbeidet en 

lokalitetsbeskrivelse, en plassering av anlegg med fortøyingsplan og en skisse over anlegget.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Roy Hjelmeland for oppdraget.  

 

 

 

Bergen, 19. mars 2019 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Lokalitet Alsåkervik er plassert ca. 8 km inn og på nordsiden av Åkrafjorden i Kvinnherad kommune. 

Åkrafjorden er en ca. 30 km lang øst/vestgående fjordarm av Skånevikfjorden som strekker seg fra 

Vannes i vest til Fjæra i sør. Fjorden er på sitt dypeste rett sør for lokaliteten med dybder ned mot 650 

meter. Ved lokaliteten er fjorden ca. 2,2 km bred. Lokaliteten ligger i dag delvis skjermet bak 

Alsåkerneset i vest, men er noe eksponert for vær fra sørvest-sørøst. Den nye anleggsplasseringen vil 

fremdeles være noe skjermet bak Alsåkerneset, men lokaliteten er trukket noe sørover og ut i fjorden og 

vil være mer eksponert for vind og vær fra både vestlige og sørlige retninger. 

 

 

Figur 1. Nytt midtpunkt for lokalitet Alsåkervik markert med blått punkt. Nærliggende anlegg er markert 

med grønne punkt. Grå sirkel angir 5 km. Radius. 

Det er ingen anlegg innenfor 5 km radius, og nærmeste anlegg er stamfisklokalitetene 10147 Tungesvik 

ca. 5,5 km sørvest for Alsåkervik, og 10149 Rafdal 6,5 km mot nordøst, begge klarert for en MTB på 

1235 tonn. Lokalitetene Alsåkervik, Tungesvik, Rafdal og Slåttenes er alle stamfisklokaliteter driftet av 

Mowi Norway AS. Alsåkervik, Slåttenes og Rafdal inngår i en rullerende drift over 3 år der hver lokalitet 

er i drift i ca. 2 år, før de brakklegges i 1 år. Slik vil det hele tiden være 2 lokaliteter i drift og en som 

står tom. Lokalitet Tungesvik er Mowi Norway AS reservelokalitet i Åkrafjorden og inngår ikke i den 

daglige driften.  
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LOKALITET ALSÅKERVIK 

Den omsøkte lokaliteten vil være plassert ca. 100 meter fra land, innenfor areal satt av til akvakultur i 

Kvinnherad kommunes arealplan (figur 2). Fortøyningene er plassert innenfor areal satt av til "Område 

for kombinert føremål for akvakultur, friluft og ferdsle" (VKA) og "Bruk og vern av sjø og vassdrag, 

med tilhøyrande strandsone". Det er i sistnevnte kategori også tillat med nødvendig fortøyning av 

akvakulturanlegg, men slike tiltak skal på høring til aktuelle fagmyndigheter før løyve kan gis. 

Tabell 1. Oversikt over omsøkt tiltak og lokalitetsinformasjon. 

Lokalitet Lok.nr MTB Konsesjoner 

Alsåkervik 12086 1560 H K 21 + 22 

 

 

Figur 2. Anleggets plassering ift. Kvinnherad kommunes arealplan. 

Tabell 2. Koordinater for anleggets hjørnepunkt. 

Hjørnepunkt N Ø 

NV 59°45,598 6°04,381 

NØ 59°45,582 6°04,421 

SØ 59°45,531 6°04,342 

SV 59°45,547 6°04,302 
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Det søkes om å legge ut et stålanlegg bestående av 10 bur med innvendige mål på 24x24 meter og en 

flåte i den nordøstlige delen av anlegget. Under anlegget er det fra ca. 110 meter til ca. 150 meter dypt. 

Bunnen under anlegget skråner forholdsvis jevnt nedover på tvers av anleggets lengderetning (figur 3).  

 

 

Figur 3. Bunnforhold ved lokalitet Alsåkervik samt posisjon og vanntransport for de fire dypene fra 

strømmåling i mars/april 2018. Multistråle bunnkartlegging utført av ROV AS 20.03.18. 

Det ble gjennomført strømmålinger ved lokaliteten i mars/april 2018. Posisjon for strømmåler er angitt 

i figur 3, og en sammenstilling av resultatene er vist i tabell 3. Det ble målt strøm på 5 og 15 meter, 

samt spredningsstrøm på 84 meter og bunnstrøm på 137 meter. På 5, 15 og 84 meters dybde gikk 

hovedretningen til vanntransporten mot øst-nordøst. På 84 meters dybde så en i tillegg en del strøm mot 

vest mens på 137 meter var strømmen svært ensrettet mot vest. Det var svært lav andel strømstille 

perioder på 5 og 15 meter, men også relativt lav andel strømstille på 84 og 137 meter, som tyder på en 

jevn strøm til tross for relativt lav snitthastighet på de to nederste dypene (Brekke & Klem 2018).  

 

Tabell 3. Delsammendrag av resultat fra strømmålingene ved Alsåkervik 1. mars – 6. april 2018. 

Dyp  
Middel hastighet 

(cm/s) 

Maks  

hastighet  

(cm/s) 

Andel 

strømstille  

(% <1 cm/s) 

Andel svak 

strøm  

(% <2 cm/s) 

Hovedretning 

vanntransport 

Hovedretning 

maksstrøm 

5 m 7,2 28,1 1,6 6,2 Ø NØ 

15 m 7,5 33,7 1,5 5,6 ØNØ ØNØ 

84 m 3,5 11,0 5,6 20,7 ØNØ+V VSV 

137 m 2,9 9,5 8,6 29,9 V V 
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Figur 4. Backscatter-kart som viser relativ hardhet i området. Bunnkartlegging utført av ROV AS 

20.03.18. Fargekoder for hardhetsskala i øvre høyre hjørne. Hvite punkter angir C-stasjoner i 2019. 

Det ble gjennomført bunnkartlegging ved lokaliteten med multistråle-ekkolodd 20. mars 2018, og 

backscatter-data er vist i figur 4. Slike 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 vises som 

røde felt, mens 0 % angir bløtbunn og vises som blå felt. Feil! Fant ikke referansekilden.Selv om slike k

art brukes for å angi relativ hardhet til bunnen i et område er det reflektiviteten som vises, og kartet kan 

i enkelte tilfeller være noe misvisende. Ved grunne eller skjermede lokaliteter som Alsåkervik har man 

ofte en lokal oppsamling av organisk materiale under merdene, og det danner seg gjerne ørsmå bobler i 

sedimentet. Slike luftbobler har derimot en høy reflektivitet, og på denne måten kan det fremstå som 

hardbunn. Dette kommer frem i figur 4Feil! Fant ikke referansekilden., hvor dagens anlegg kan sees 

som et rødt rektangel. Ut fra backscatter-kartet ser det også ut som det går en liten rygg med hardbunn 

nedover Alsåkervika, men dette fremgår ikke av de andre bunnkartene. Det som fremstår som hardbunn 

er sannsynligvis organisk materiale av terrestrisk opphav som har blitt ført ut i viken av Fatlandselven. 

Dette underbygges av at elvens utløp sammenfaller med hvor dette området med høy reflektivitet 

begynner, samt foreløpige resultater fra C-undersøkelsen gjennomført i januar 2019. Kjemi- og 

bunndyrsresultatene fra denne undersøkelsen vil ikke foreligge før vår/sommer 2019, men ut fra 

feltbeskrivelsene og bilder av de ulike C-stasjonene ser en varierende grad av terrestrisk materiale på 

alle stasjonene. Plasseringen av C-stasjonene er vist i figur 4, og mens stasjon C1 hadde stort innslag 

av blader, fant en del kvister på stasjon C3 (figur 5).  

 

C1 

C2 

C3 
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Figur 5. Silt prøve fra C1 (venstre) og C3 (høyre). 

På stasjon C2 som var tatt lengst unna anlegget og mot sør fant en også terrestrisk materiale, i tillegg til 

en del grus og små stein. Grovere sediment tyder på større strømhastigheter, noe som ikke er uventet da 

denne stasjonen ligger mer åpent til i fjorden enn C1 og C3. 
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FORELIGGENDE KUNNSKAP OM TILTAKS- OG 

INFLUENSOMRÅDET 

EKSISTERENDE KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Det er gjennomført strømmålinger og bunnkartlegging ved lokaliteten samt B-undersøkelser etter NS 

9410:2016. Det er også gjennomført en C-undersøkelse ved lokaliteten, men resultatene fra 

kornfordeling-, kjemi- og bunndyrprøvene vil ikke foreligge før vår/sommer 2019. Det er i tillegg gjort 

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 Håndbok V712 (Vegdirektoratet 2018) der det 

foreligger registreringer, men det er ikke gjennomført en fullstendig konsekvensanalyse 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 tiltaket 

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

oppdrettsanlegget samt fortøyninger, det vil si det direkte arealbeslaget til anlegget. 

 

Influensområdet i forbindelse med oppdrettsvirksomheten vil være området rundt anlegget hvor driften 

kan ha en påvirkning, 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, 

knyttet 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. For sårbare arter av fugl er Multiconsult sine 

avgrensinger i "Anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl" (Mork 2018) benyttet for å definere 

influensområde. 

 

MARINT NATURMANGFOLD 

Økologiske funksjonsområder 

Det foreligger ingen registreringer av økologiske funksjonsområder ved lokaliteten. Det er heller ikke 

gjort observasjoner av relevante arter i anleggs- eller influensområdet. 

 

Naturtyper 

Det foreligger ingen avgrensinger av viktige naturtyper ved lokaliteten. Store deler av fjordbassenget i 

denne delen av Åkrafjorden er mer enn 500 m dypt og oppfyller kriteriene for naturtypen spesielt dype 

fjordområder i henhold til DN håndbok 19 (figur 6). I henhold til veileder 02:2013 (revidert 2015) ligger 

området innenfor verdiklasse B (dybdeintervallet 500-700 m). Viktig naturtype spesielt dype 

fjordområder gir området stor verdi. 
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Figur 6. Oversikt over naturtyper ved lokaliteten. Blå strek angir 500 meters kote, og omfanget av 

naturtypen Spesielt dype fjordområder. 

Verneområder 

Det foreligger ingen registreringer av verneområder ved lokaliteten.  

 

NATURRESSURSER 

Fiskeri 

Det foreligger ingen registreringer av fiskefelt, låssettingsplasser eller gyte- og oppvekstområder ved 

lokaliteten. Nærmeste registrering innen fagtema naturressurser er et område for passivt fiske ca. 3 km. 

nordøst for lokaliteten. 

 

FRILUFTSLIV 

Friluftsliv 

Det er ikke registrert noen friluftsområder i anleggs- eller influensområdet til lokalitet Alsåkervik, 

verken statlig sikrete områder eller områder kartlagt av Kvinnherad kommune ved deres gjennomgang 

av friluftsområder i kommunen i 2016.  

 

Anlegget ligger i grønn sektor for Susodden fyrlykt, men er ikke plassert i arealavgrensingen til biled 

2186 Skånevikfjorden – Åkrafjorden. 
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VURDERING AV PÅVIRKNING  

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 middels for de tema som er omtalt i denne vurderingen (§8). Det 

ble utført strømmålinger innenfor anleggsområdet på fire dyp i mars/april 2018 (Brekke & Klem 2018), 

samt gjennomført bunnkartlegging med multistråle-ekkolodd i tillegg til B-undersøkelser etter NS 

9410:2016, senest i september 2018 (Klem 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. Som det fremgår av forrige kapittel foreligger 

det ingen registreringer innenfor noen av fagtemaene. Vurdering av påvirkning innenfor de tre 

fagtemaene er derfor oppsummert under ett. 

 

Denne utredningen 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 nest beste tilstandsklasse, det vil si 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.  

 

Utslipp av partikulære stoffer  

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

(fekalier og fôrpartikler). Erfaringsmessig vil graden av påvirkning fra organiske tilførsler på 

bløtbunnslokaliteter variere mye og avhenge av både utsett- og driftsmønster, men ikke minst fysiske 

faktorer som dybde, topografi, strøm og bunntype. Lokalitetens egnethet er avhengig av gode fysiske 

rammebetingelser 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 siste risikorapport for fiskeoppdrett vil tiden et område trenger for 

rehabilitering ved permanent brakklegging variere fra 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 blir spist av fisk, krepsdyr og børstemark. Utstrakt bruk av terrestriske fôringredienser, som 

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

2017).  
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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 

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

som vil kunne påvirke naturmiljøet. For å hindre begroing av nøtene på oppdrettsanlegg er det i dag 

vanlig å impregnere nøtene med antigroe-middel, deriblant midler som inneholder kobber. Rengjøring 

av nøtene i form av høytrykksspyling fører derimot til at mye av impregneringen blir vasket av og ender 

opp i det marine sedimentet. Kobber vil i høye nok konsentrasjoner være skadelig for en rekke arter, og 

miljødirektoratet har estimert at ca. 85 % av benyttet impregnering lekker ut til miljøet (Grefsrud mfl. 

2018). 

 

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 medført 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 var 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 

Spesielt dype fjordområder 

For naturtypelokaliteten spesielt dype fjordområder vil tilførsler fra et anlegg av blant annet organiske 

partikler, lusemiddel og fremmedstoff som tilføres fôr kunne medføre belastning på 

bunndyrsammensetning og endre kjemisk sammensetning i sedimentet på bunnen i overgangssonen. De 

deler av fjorden med dybder over 500 m har en avstand på ca. 600 meter fra selve anleggsområdet, men 

kortere avstand fra tekniske inngrep som tilhørende fortøyninger. En økning i MTB og flytting av 

anlegget sørover kan føre til en økning i belastning under anlegget, men vil trolig ha lite å si de dype 

fjordområdene sør for anlegget. Noe partikler kan ventes å skli nedover sjøbunnen mot de dypere 

områdene i fjorden, men på vei mot dypet vil det være en jevn spredning av partiklene og påvirkningen 

på spesielt dype fjordområder 600 meter fra anlegget forventes å være liten. Det er heller ikke snakk om 

å plassere fortøyninger i de dypeste områdene. Spesielt dype fjordområder har stor verdi og tiltaket 

medfører ubetydelig til noe endring. 
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NATURRESSURSER OG FRILUFTSLIV 

Det foreligger ingen registreringer innenfor fagtema naturressurser eller friluftsliv i anlegges- eller 

influensområdet. Det vil fortsatt være god plass til å bevege seg i fjorden, og god avstand til biled 2186 

Skånevikfjorden – Åkrafjorden. 
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VILL LAKSEFISK  

Lokaliteten Alsåkervik ligger i utvandringsruten for laksesmolt fra Fjæraelva og Mosneselva i 

Åkrafjorden. Fjæraelva er registrert med en egen laksebestand, med gytebestandsmål på 38 kg hunnfisk 

(http://lakseregister.fylkesmannen.no). Gjennomsnittlig årlig fangst siden årtusenskiftet har vært 57 laks 

og 23 sjøørret. I Mosneselva har det i samme periode blitt fanget 48 laks og 56 sjøørret per år, men 

vassdraget regnes ikke å ha en selvreproduserende laksebestand. 

 

Det er sannsynligvis stedegne sjøørretbestander i både Fjæraelva, Mosneselva og Blåelva i 

Matersfjorden. I tillegg er det forekomst av sjøørret i Åkraelva og andre mindre vassdrag i Åkrafjorden, 

og sjøørret fra bestander i andre deler av Hardangerfjorden kan også benytte området rundt Alsåkervik 

som beiteområde. 

 

 

Figur 7. Søre del av Hardangerfjorden, med anadrome vassdrag registrert i Lakseregisteret vist med 

oransje. Lokaliteten 12086 Alsåkervik er markert med rødt (fra http://lakseregister.fylkesmannen.no). 

Bestandsstatus for laks og sjøørret i Hardangerfjorden er per i dag regnet som relativt dårlig, med 

lakselus og innblanding av rømt oppdrettslaks som de viktigste påvirkningsfaktorene 

(http://lakseregister.fylkesmannen.no, Anon 2018b). Gytebestandsoppnåelse og høstingspotensiale for 

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Fjæraelva&id=042.3Z
http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx
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laksebestanden i Fjæraelva har moderat status, og genetisk integritet er ikke vurdert. 

 

Økt forekomst av lakselus er regnet som en viktig årsak til dårlig bestandstilstand for mange av laks- og 

sjøørretbestandene i Norge (e.g. Forseth mfl. 2017). Oppdrettslaks i merd er hovedårsaken til smittepress 

av lakselus i fjorder med mye lakseoppdrett, siden det er betydelig flere oppdrettslaks enn villaks i 

fjordene til enhver tid (Fjørtoft mfl. 2017, Grefsrud mfl. 2018). En ekspertgruppe vurderte nylig at 

laksebestandene i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) har hatt «høy risiko» for luseindusert 

dødelighet i både 2016, 2017 og 2018, noe som betyr at mer enn 30 % av laksesmolten i regionen dør 

som følge av påslag av lakselus (Nilsen mfl. 2017; 2018a). Overvåking av sjøørret i elver (e.g. 

Kambestad mfl. 2018) og ruser i sjø (Nilsen mfl. 2018b) viser videre at det er langt høyere infestasjoner 

av lakselus på sjøørret i områder med lakseoppdrett enn i områder uten lakseoppdrett, og dette må regnes 

å ha betydelig negativ innvirkning også på sjøørretbestandene i fjordsystemet. 

 

Ifølge forskrift om bekjemping av lakselus i akvakulturanlegg (https://lovdata.no) skal det være færre 

enn 0,2 voksne hunnlus per fisk i uke 16-21, og færre enn 0,5 resten av året. For stamfisklokaliteter kan 

Mattilsynet imidlertid gi tillatelse til høyere lusegrense det siste halvåret fisken står i sjø, og i praksis 

settes denne grensen ofte til 2 voksne hunnlus per fisk. Høyere lusegrenser gis i spesielle tilfeller (Endr. 

i forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, § 8, 2017). Gjennomsnittet for voksne 

hunnlus per fisk på Alsåkervik har variert mellom årene det foreligger lusedata (2012-2018, 

https://www.barentswatch.no/), men snittet har generelt vært lavt med unntak av 2013. Høyeste 

registrerte verdi ble registrert i 2013 med 3,5 voksne hunnlus per fisk. Lakseluslarver fra Alsåkervik vil 

kunne smitte laksesmolt fra Fjæraelva og Mosneselva, men trolig i liten grad øvrige laksevassdrag i 

resten av Hardangerfjorden, siden anlegget ligger mer enn to mil fra utvandringsruten til de nærmeste 

vassdragene (Etneelva og nabovassdrag). Sjøørret fra nærliggende vassdrag kan også benytte 

Åkrafjorden som beiteområde, og dermed være sårbare for økt smittepress fra lakselus spredt fra 

lokaliteten. 

 

Mengden lakselus vil sannsynligvis øke proporsjonalt med biomassen, slik at en dobling av MTB på 

Ålsåkervik isolert sett vil medføre en omtrentlig dobling av produksjon av lakseluslarver fra lokaliteten. 

Dette kan gi økt sannsynlighet for lakselusrelatert dødelighet for sjøørret og laks fra Fjæraelva og 

Mosneselva. Det søkes samtidig om tilsvarende biomasseøkning på lokaliteten 28096 Slåttenes i 

Matersfjorden, men MOWI opplyser at samlet biomasse på de fire stamfisklokalitetene i Åkrafjorden 

og Matersfjorden (1560 tonn) vil være den samme som i dag. De øvrige stamfisklokalitetene er 10149 

Rafdal og 10147 Tungesvik, som begge ligger i Åkrafjorden. Gitt at total biomasse i Åkrafjorden ikke 

endres, men kun innebærer flytting av biomasse mellom de eksisterende lokalitetene, vil økt MTB på 

Alsåkervik sannsynligvis ha liten eller ingen innvirkning på total produksjon av lakseluslarver i 

fjordsystemet. En eventuell flytting av biomasse fra lokaliteten Slåttenes til Alsåkervik vil likevel kunne 

ha negativ innvirkning for vill laksefisk, fordi det vandrer langt flere laksesmolt og sjøørretsmolt ut 

gjennom Åkrafjorden enn gjennom Matersfjorden. 

 

Den omsøkte driftsendringen innebærer en økning i biomasse på lokaliteten. Dette vil gi flere 

driftsoperasjoner, og en liten økning i rømmingsrisiko på denne lokaliteten isolert sett. Vi antar 

imidlertid at dette oppveies av tilsvarende driftsreduksjon på andre lokaliteter i Åkrafjorden, slik at 

samlet rømmingsrisiko fra stamfisklokalitetene i området ikke endres av driftsendringen. Dette 

forutsetter at samlet MTB i Åkrafjorden/Matersfjorden ikke økes, og at samlet antall driftsoperasjoner 

ved de fire stamfisklokalitetene ikke endres. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
https://www.barentswatch.no/
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SAMLET VURDERING 

En utvidelse ved lokalitet Alsåkervik fra 780 til 1560 tonn MTB kan ha noe negativ påvirkning på vill 

laksefisk som benytter området som vandrings- eller beiteområde.  Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelig 

til noe endring på spesielt dype fjordområder innen fagtema naturmangfold, og ubetydelig endring 

innen fagtema naturressurser og friluftsliv både når det gjelder den fysiske plasseringen av anlegget 

og den omsøkte MTB-økningen. 

 

En utvidelse av lokalitet Alsåkervik fra 780 til 1560 tonn MTB vil trolig medføre en økt belastning og 

påvirkning på bunnen under anlegget ved maksimal produksjon. Det søkes samtidig om en 

anleggsendring og selv om søknaden innebærer en økning i MTB, vil den nye plasseringen lengre ut i 

fjorden trolig gi bedre strømforhold med tanke på spredning av organisk materiale fra produksjonen enn 

dagens plassering. Det er få anlegg og lav produksjon i Åkrafjorden i dag, og en økning i MTB på 

Alsåkervika vil mest sannsynlig utgjøre en ubetydelig endring for fjorden som resipient. Det kan derimot 

ikke utelukkes at økningen i organiske tilførsler vil påvirke dypvannsområdet sør for lokaliteten, og 

mulig påvirkning er derfor satt til ubetydelig til noe endring. 
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