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FORORD  
 

Telavåg Settefisk AS søker om etablering av settefisk- og postmoltanlegg på inntil 3,75 mill. postsmolt 

innerst i Selstøvågen i Øygarden kommune. Hele anlegget skal bygges som resirkuleringsanlegg for 

produksjon av smolt og postsmolt med bruk av avsaltet sjøvann til alle faser i produksjonssyklusen. 
 

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for den foreliggende 

etableringssøknad. Dokumentasjonen tjener som grunnlag for vurdering av utslippstillatelse etter 

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

Naturmangfoldlovens §§4-12. Søknaden er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra 
Telavåg Settefisk AS, offentlig tilgjengelige databaser og kartverktøy, samt nye undersøkelser 

gjennomført ved lokaliteten i forbindelse med søknaden.  
 

Søknadsdokumentasjonen er sammenstilt av M. Sc. Stein Thon Klem og Cand. real. Bjarte Tveranger. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Telavåg Settefisk AS ved Kristian Steinestø for oppdraget. 

 

 Bergen, 15. mai 2020. 
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SAMMENDRAG  
 

Klem, S. T. & B. Tveranger 2020.  

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om etablering av settefisk-, postsmolt- og matfiskanlegg i 

Selstøvågen i Øygarden kommune, med konsekvensutredning. Rådgivende Biologer AS, rapport 
3119, 37 sider, ISBN 978-82-8308-722-2  

 

Telavåg settefisk AS, søker om etablering av et settefisk-, postsmolt- og matfiskanlegg for produksjon 

av inntil 3,75 millioner fisk. Denne dokumentasjonsrapporten oppsummerer foreliggende kunnskap for 
etablering av anlegget ift. utslippsrammer etter Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter 

Matloven samt konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven.   

 
Alt ferskvann som anlegget har behov dekkes med avsalting av sjøvann, og NVE sier i brev av 3. 

september 2019 at søknaden på dette grunnlaget ikke trenger ytterligere behandling etter reglene i 

vannressursloven. Anlegget skal driftes med avsaltet sjøvann i form av nanofiltrering for smolt- og 

postsmoltavdelingen, og omvendt osmose for klekkeri, yngel- og startfôringsavdelingen. Det er planlagt 
sjøvannsinntak på 54 m dyp i Telavågen, med tilhørende pumpe- og UV-kapasitet.  

 

De velferdsmessige kravene til vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable nivåer av 
nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium (NH4

+), vil bli ivaretatt innenfor kravene som mattilsynet 

setter. Dette vil bli sikret ved at vannet i karene til enhver tid skiftes ut og renses omtrent 2 x i timen, og 

ved at fisketettheten ikke skal overstige 75 kg/m³. Beregningene tar utgangspunkt i at det trengs 300 l 

spedevann i døgnet for hvert kg som utfôres i resirkuleringsanlegget. 
 

Anlegget skal i sin helhet bygges og driftes med RAS teknologi med opp mot 99,5% gjenbruk av vann. 

Anlegget har eget klekkeri, egen yngel- og startfôringsavdeling, smoltavdeling og  postsmoltavdeling. 
Anlegget planlegger en årlig produksjon som antallsmessig kan komme til å variere fra 1,5 til 3,75 

millioner stk sjøklar settefisk/postsmolt innenfor en snittstørrelse mellom 200 og 500 gram, og med 

inntil 750 tonn levert mengde fisk årlig. Med en antatt fôrfaktor på 1,0-1,05 og frasortering av den minste 
fisken underveis, vil det til denne produksjonen medgå opp til 800 tonn fôr årlig. En ønsker også 

muligheten til å føre fisken frem til slakt, og to alternative produksjonsplaner er derfor inkludert. Tetthet 

på 75 kg/m3 og den omsøkte utslippsrammen vil uansett være bestemmende for produksjonen. Utslipp 

av renset vann fra anlegget er planlagt lagt ut på omtrent 30 m dyp i ytre del av Selstøvågen. Utslippet 
vil bli som vist i tabell 1.  

 

Tabell 1. Omsøkt årlig utslippsramme i tonn fra Telavåg Settefisk AS. 
 

Utslipp i tonn fra Telavåg Settefisk AS  Total-nitrogen Total-fosfor Total-karbon 

Utslipp fra 750 tonn produksjon  18,3 tonn 2,2 tonn 19,2 tonn 

 
Det rensete og desinfiserte utslippet planlegges sluppet ut i sjø i ytre delen av Selstøvågen på rundt 30 

meters dyp.  Undersøkelser utført i 2020 viste gode strøm- og utskiftingsforhold utenfor avløpet (Furset 

2020), og en forundersøkelse i resipienten i 2020 viste gode naturgitte forhold for nedbryting av organisk 

materiale i utslippsområdet fra de planlagte utslippene fra anlegget (Furset og Todt 2020). Det som 
slippes ut vil i stor grad være finpartikulære og oppløste stoffer, som slippes til eksponert resipient med 

svært god vannutskifting, slik at forventet miljøvirkning fra et anlegg er vurdert til å være ubetydelige. 

 
Et nytt postsmoltanlegg og matfisk vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, med flere nye lokale 

arbeidsplasser samt ringvirkninger til lokalt næringsliv for øvrig. Anlegget vil også gi miljømessige 

positive ringvirkninger, enten ved at man kan levere postsmolt til lokale oppdrettere i PO3, som dermed 
vil redusere tiden fisken står i åpne merder i sjø eller ved at hele produksjonssyklusen frem til slakt blir 

flyttet på land. Anlegget vil bli bygget og sertifisert i tråd med gjeldende forskrifter og NS 9416 der det 

benyttes best tilgjengelig teknologi og vil dermed bli svært rømningssikkert.     
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TELAVÅG SETTEFISK AS 
 
Telavåg Settefisk AS er et nystiftet selskap som har til formål å produsere settefisk og postsmolt til 

lokale matfiskoppdrettere i regionen. Anlegget skal etableres på samme areal hvor det tidligere lå et 

settefiskanlegg (Selstøfisk AS), som gikk konkurs i 1990. Senere overtok Sotra Yngel AS anlegget og 
fikk ny konsesjon i 2003 (HS 0019) og med konsesjonsramme på 250.000 stk settefisk. På grunn av 

passivitet ble tillatelsen slettet av Fiskeridirektoratet i 2015. Det er etablert ny festeavtale mellom 

grunneier og Telavåg Settefisk AS, og nødvendig ny avtale om rettigheter i vann og vei er etablert 
mellom samtlige berørte grunneiere og Telavåg Settefisk AS. 
 

ANLEGGET OG PLANENE 
 

Anlegget vil ligge innerst i Selstøvågen, på østsiden av Telavågen, i Øygarden kommune. Selstøvågen 

blir gradvis dypere mot vest og munner ut i Telavågen, som videre munner ut i Nordsjøen i sør, omkring 
900 meter sørvest for anleggets planlagte avløp. Utslippet skal gå ut i ytre del av Selstøvågen på rundt 

30 m dyp (figur 2), og en planlegger i tillegg et sjøvannsinntak lenger ute i Telavågen på 54 meters dyp.  

 

 

Figur 1. Oversikt over plassering av Telavåg Settefisk AS sitt anlegg i Selstøvågen i Øygarden kommune 

i Vestland fylke. 

Det nye anlegget er plassert innenfor samme areal satt av til industri i Øygarden kommune (gamle Sund 

kommune sin kommuneplan 2010-2020) (figur 3). Det gamle anlegget hadde sitt vanninntak i 

Kvernavatnet, og Telavåg Settefisk AS ønsker på sikt å ta i bruk samme vannkilde ved innsending av 
egen NVE søknad på et senere tidspunkt. Det søkes nå om bruk av avsaltet sjøvann i påvente av NVE-

konsesjon.  Denne etableringen er første trinn og en vil i denne omgang å søke om et anlegg med en 

karkapasitet på 3100 m3. Neste trinn innebærer en økning i karkapasitet og produksjon, men vil trenge 

et større areal, og en må derfor vente med å søke det endelige anlegget.   
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Figur 2. Oversikt/planskisse over det planlagte anlegget i Selstøvågen med tilhørende utslipp og 

sjøvanninntak. 

 

Figur 3. Plassering av Telavåg Settefisk AS sitt anlegg i Selstøvågen ift. eksisterende arealplan. 
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Anlegget søkes med følgende klekke- og karkapasitet: 

 

Klekkeriet  
Har 3 klekkeskap med en kapasitet på 360.000 rogn i hvert skap. 

Her er det planlagt 3 årlige innlegg hvilket gir en klekkingskapasitet på 3.240.000 stk. 

 

Startfôrings-og yngelhall 
10 stk. runde  4 m. kar med kapasitet på 20 m³ i hvert kar. 

Her er det planlagt inntil 100.000 fisk i hvert kar fram til 10-15 g, og med 3 innlegg gir det en 

kapasitet på 3 mill. fisk. Avdelingen er utstyrt med egen resirkuleringsenhet. 
 

Smolthall  

6 stk. åttekantede 7 m. kar med kapasitet på 150 m³ i hvert kar. 

Her vil det være inntil 180.000 fisk i hvert kar fram til 65-90 g, og med 3 innlegg blir det 3,24 
mill. fisk. Avdelingen er utstyrt med egen resirkuleringsenhet. 

 

Postsmolt 
2 stk. 8-kantete 14 m. kar med kapasitet på 1000 m³ i hvert kar.  

I hvert kar planlegges det inntil 500.000 fisk frem til 150-500 g, og med 3 årlige innlegg gir det 

en kapasitet på 3 mill. fisk. Hvert av karene er utstyrt med egen resirkuleringsenhet.  
 

Oversikten over viser kapasitet i de ulike delene av anlegget, og den planlagte driften tilsier årlig 

produksjon av vel 2,2 mill. fisk med gjennomsnittsstørrelse på 315 gram. Antall og størrelse, og 

dermed også produksjonskapasiteten er utfra den produksjonsplanen som foreligger ved 
søknadstidspunktet. Ved å produsere mindre fisk vil en kunne øke antall, og motsatt, men 

produksjonskapasiteten vil uansett være begrenset av en tetthet på 75 kg/m3. For å kunne ha noe 

fleksibilitet i produksjonen søkes det derfor om en årlig antallsbegrensing på 3,75 millioner.  
 

I den videre presentasjon er det likevel den planlagte produksjonen som ligger til grunn for 

produksjonsrammen som søkes. Og siden en i et resirkuleringsanlegg til enhver tid kan 
optimalisere vannkvaliteten, vil fiskens behov for et godt karinternt miljø bli ivaretatt selv med 

relativt høye fisketettheter og ved ulike driftsstrategier.  

 

Anleggets utforming er vist i figur 4, og skissene er vedlagt søknaden. For mer utfyllende og 
detaljerte skisser se vedlagte skisser. 
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Figur 4. Skisse over anlegg med de ulike avdelingene ved søknadstidspunkt. Øverst = 1. etasje, midten 

= 2. etasje og nederst = 3. etasje.  

VANNINNTAK, VANNKVALITET OG VANNBEHANDLING  
 

Hele anlegget vil driftes ved bruk av avsaltet sjøvann. Sjøvannsinntaket er tenkt plassert sør for  
Telavågen, ved inngangen til Grunnevågen og består av en vel 1,1 km lang ledning med diameter 315 

mm. Sjøvannet går først til et skivefilter for grovfiltrering med 10 µ, før det går videre til ultrafiltrering 

(UF) med porer fra 0,1-0,01 µ. Dette vil fremdeles ikke fjerne saltet fra vannet, men er en nødvendig 
forfiltrering før vannet går videre til nanofiltrering (NF). I dette steget er membranene 0,01-0,001 µ, og 

vil fjerne de store saltmolekylene, deriblant sulfater og bromider. Slik sett vil denne type filtrering 

betydelig minske risikoen for H2S-episoder i anlegget, samt fjerne risikoen for bromat-dannelse ved 
ozonering av sjøvannet. Vannet tas slik ned til en salinitet på mellom 3-15 ‰ og vil benyttes slik i smolt- 

og postsmoltavdelingen. Selv om denne totalfiltreringen vil fjerne mulige fiskepatogener, vil anlegget 

likevel ha en dobbel barriere i form av UV-desinfisering (25 mJ/cm2) til slutt. Ca 10 % av vannet går 

videre til ytterligere behandling som tar vannets promille  ned til 0,3 ‰ til bruk i klekking og 
startfôrings- og yngelanlegget. Dette gjøres ved hjelp av omvendt osmose (RO). RO brukes i dag for 

avsalting av vann til drikkevann i land der ferskvannskilder er få, og en bruker da trykk (30-85 bar) for 

seperasjon gjennom membranen. På denne måten vil en kunne produsere vann til hele anlegget vha. 
avsaltet sjøvann. Ettersom det er snakk om å etablere et resirkuleringsanlegg vil det med unntak av 

fylling av kar være snakk om  å produsere små mengder spedevann. Avsaltingsanlegget sin kapasitet vil 

være 1 m3/min, og ved maksimal produksjon vil anlegget totalt sett ha et spedevannsbehov på 0,7 

m3/min. 
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Vannbehandlingsanlegget for resirkulering består av følgende prosesser: 

- Partikkelseparering (skivefilter) 

- Ozonering  
- Biofilter (MBBR), mikropartikkelfilter 

- CO2-lufting 

- Oksygenering 

 
Hver avdeling har sin resirkuleringsenhet, og for postsmoltavdelingen vil hvert kar ha sin egen 

resirkuleringsenhet. Et skivefilter eller trommelfilter med 40 µ membran vil først fjerne mesteparten av 

det partikulære materialet (opptil 80%). bidrar ozon til nitrifikasjonsprosessen ved å omsette tungt 
nedbrytbare organiske komponenter til lettere biokjemisk nedbrytbare produkter. Ozon vil dermed øke 

effekten av biofilteret i RAS anlegget. Ozon reduserer også turbiditet og farge. Videre i 

vannbehandlingen vil biofilteret rense vannet (biologisk vannbehandling) og sørge for nedbryting av 

ammonium til nitrat. Biofiltreringen av vannet innebærer at vannet også filtreres for mikropartikler (ned 
mot 3 µ). Det er tenkt å benytte et biofilter av typen MBBR (moving bed bioreactor). Videre fører 

tilførsel av ozon også til god tilgjengelighet av oksygen, noe som er nødvendig for at nedbryting av 

nitritt til nitrat fungerer optimalt. Nitrat vil på sin side reagere med eventuelle forekomster av H2S og 
føre det tilbake til sulfat som er ufarlig for fisken. Stabilt høye nitratverdier (>40 mg/L) vil opprettholdes 

også i perioder med lav utfôring ved tilførsel av eksempelvis kalksalpeter. Biofiltreringen av vannet 

innebærer at vannet også filtreres for mikropartikler (ned mot 3 µ). Det er tenkt å benytte et biofilter av 
typen MBBR (moving bed bioreactor), og biofilteret vil i oppstartfasen trenge en viss modning. I denne 

fasen er det viktig å overvåke konsentrasjonen av nitritt inntil nitrifikasjonsprosessen er i likevekt. 

Omsetningshastigheten og kapasiteten i et biofilter er svært avhengig av riktig vannkjemi (pH og 

alkalitet) og temperatur. Nitrifikasjonsbakteriene er varmekjære og trives og omsetter best ved 
temperaturer over 30 ºC og ved en pH på 8,0 – 8,5, der det tilstrebes å holde en pH på 6,8-7,4 i et 

resirkuleringsanlegg. pH kontroll og pH justering vil derfor være en avgjørende faktor i et 

resirkuleringsanlegg. Vannet luftes så for CO2 ved hjelp av luftekammer med rislere og pumpes tilbake 
til fiskekarene via en pumpesump. Samtidig tas det fra pumpesumpen også ut en delstrøm som 

supermettes med O2, og pumpes videre til fiskekarene. Vannflyten er også skissert i eget vedlegg til 

søknaden. Der er det også lagt inn en opsjon på denitrifikasjon og fosforfelling, men grunnet utslippets 
størrelse og omfang samt eksponeringsgraden til området der en har planlagt avløpet er det ikke vurdert 

nødvendig i denne omgang. Dette vil bli gjenstand for ny vurdering ved neste planlagte omsøkte 

utvidelse. 

 

PLANLAGT PRODUKSJON  
 

Anlegget planlegger å produsere smolt av ulike størrelser med en snittvekt på ca 200 til 500 gram på de 

ulike gruppene med levert fisk. Men i praksis vil anlegget kunne produsere sjøklar settefisk av alle 
størrelser innenfor konsesjonsrammen på 3,75 mill. settefisk og en omsøkt årlig produksjon på 750 tonn 

levert mengde fisk i året. Produksjonsplanen nedenfor kan således betraktes som veiledende og et gitt 

eksempel på hvordan sikre at de ulike gruppene med fisk holdes adskilt de andre gruppene i sine 

respektive avdelinger fra rogninnlegg og fram til levert fisk samt at den årlige omsøkte produksjonen i 
anlegget skal være opp mot 750 tonn i året og en samlet årlig utfôring 800 tonn.  

 

Det er planlagt 3 innsett i året og hvert innsett tar 47-48 uker fra klekking (tabell 2-4). Klekking vil 
foregå i eget klekkeri, og temperaturen i klekkeskapene vil ikke overstige 8 °C. I de påfølgende 

avdelingene vil en holde en stabil temperatur på rundt 12 °C. Unntaket er første uken etter overførsel 

fra klekkeriet samt ved levering av fisk i april og desember for å gradvis tilpasse fisken til nye 

temperaturer. I smolthallen og i postsmoltavdelingen vil i tillegg fisken gradvis utsettes for økende 
salinitet frem til rundt 15 ‰. 

 

Fra klekking blir 800.000 plommesekkyngel overført til startfôrings- og yngelanlegget. Her fordeles de 
i 10 stk. 4-meters kar, og fôres fram i 16 uker til de er rundt 15 gram. Tettheten i karene er beregnet til 

51,2 kg/m3 ved flytting. Fisken overføres så til smolthallen og fordeles på 6 stk. 7-meters kar, hvor de 
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fores fram i nye 16 uker til fisken er rundt 75-80 gram før de flyttes over i postsmoltavdelingen. 

Underveis i smolthallen vil fisken vaksineres ved rundt 40 grams størrelse. Tettheten er ved overførsel 

til postsmoltavdelingen beregnet til 72,8 kg/m3. For innsett 1 og 2 vil fisken fôres frem til rundt 200 
gram etter 8 uker, før 400.000 fisk leveres til sjø. Tettheten er beregnet til henholdsvis 73,2 kg/m3 og 

37,4 kg/m3 før og etter levering. Den resterende fisken fôres så videre i ytterligere 7 uker før de siste 

334.000 leveres til sjø, med en snittvekt på rundt 445 gram. Innsett 3 forløper noenlunde likt som de 

foregående innsettene, men ettersom fisken som leveres ved endt syklus er rundt 500 gram tar en ut noe 
mer fisk etter 8 uker enn innsett 1 og 2 for å sikre at den endelige tettheten ikke overstiger 75 kg/m3. 

Etter 8 uker i postsmolthallen vil en derfor levere 440.000 fisk til sjø, mens den resterende fisken fôres 

frem i nye 8 uker før de sist 294.000 fiskene leveres med en snittvekt på vel 500 gram.  
 

Tabell 5 gir en samlet ukentlig oversikt over anleggets planlagte aktiviteter og driftssyklus. Samlet 

levert mengde fisk i anlegget blir 692 tonn, mens det er beregnet at den samlede utfôring inkludert 

sortering og dødelighet blir 727 tonn. Til sammen planlegges det å levere vel 2,2 millioner smolt i året. 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på rundt 205 tonn og vil inntreffe ved slutten av 

hver produksjonssyklus, rett før levering. Produksjonsplanen legger opp til at hver avdeling står tom i 

en uke mellom de ulike innsettene, som blant annet vil benyttes til vask og desinfeksjon.  
 

 



 

 
Rådgivende Biologer AS
  Rapport 3119 

10 

Tabell 2. Produksjonsplan for innsett 1. SF=startfôrings og yngelanlegg, SH=smolthall og 

PS=postsmolt. 

 

Måned Uke Innsett 1
Antall Snittvekt Biomasse Utfôring Avdeling Temp. Vannbehov Spedevann Tetthet

1000 gram tonn tonn m³/min m³/min kg/m³

6 800 0,2 0,2 0,0 SF 10 0,1 0,00 0,8

FEB 7 798 0,3 0,2 0,1 SF 12 0,1 0,00 1,1

8 797 0,4 0,3 0,1 SF 12 0,2 0,00 1,6

9 795 0,5 0,4 0,1 SF 12 0,3 0,00 2,2

10 794 0,8 0,6 0,2 SF 12 0,4 0,01 3,0

MAR 11 792 1,1 0,9 0,3 SF 12 0,5 0,01 4,3

12 790 1,5 1,2 0,4 SF 12 0,7 0,01 6,0

13 789 2,0 1,6 0,4 SF 12 0,9 0,01 7,9

14 787 2,7 2,1 0,5 SF 12 1,3 0,02 10,5

APR 15 786 3,5 2,8 0,7 SF 12 1,7 0,02 13,9

16 784 4,7 3,7 1,0 SF 12 2,2 0,03 18,5

17 783 6,3 4,9 1,3 SF 12 2,9 0,04 24,5

18 781 7,8 6,1 1,3 SF 12 3,7 0,04 30,6

19 779 9,3 7,3 1,2 SF 12 4,4 0,04 36,3

MAI 20 778 11,1 8,6 1,4 SF 12 5,2 0,04 43,1

21 776 13,2 10,2 1,7 SF 12 6,1 0,05 51,2

22 775 15,7 12,2 2,0 SH 12 7,3 0,06 15,2

23 773 18,4 14,2 2,1 SH 12 8,5 0,06 17,8

JUN 24 772 21,5 16,6 2,5 SH 12 8,3 0,07 20,7

25 770 24,5 18,9 2,4 SH 12 7,6 0,07 23,6

26 769 27,9 21,5 2,7 SH 12 8,6 0,08 26,9

27 767 31,9 24,4 3,1 SH 12 9,8 0,09 30,5

JUL 28 766 35,7 27,3 3,0 SH 12 10,9 0,09 34,1

29 764 39,3 30,0 2,8 SH 12 18,0 0,08 37,5

30 762 43,2 32,9 3,1 SH 12 19,8 0,09 41,2

31 761 47,5 36,1 3,4 SH 12 21,7 0,10 45,2

32 759 52,2 39,7 3,7 SH 12 23,8 0,11 49,6

AUG 33 758 57,5 43,6 4,1 SH 12 26,1 0,12 54,4

34 756 63,2 47,8 4,5 SH 12 28,7 0,13 59,8

35 755 67,6 51,1 3,4 SH 12 30,6 0,10 63,8

36 753 72,4 54,5 3,6 SH 12 32,7 0,11 68,2

SEP 37 752 77,4 58,2 3,9 SH 12 34,9 0,12 72,8

38 750 82,9 62,2 4,1 PS 12 37,3 0,12 31,1

39 749 88,7 66,4 4,4 PS 12 39,8 0,13 33,2

40 747 97,5 72,9 6,8 PS 12 43,7 0,20 36,4

OKT 41 746 109,2 81,5 9,0 PS 12 48,9 0,27 40,7

42 744 126,7 94,3 13,5 PS 12 56,6 0,40 47,2

43 743 147,0 109,2 15,6 PS 12 65,5 0,46 54,6

44 741 170,5 126,4 18,1 PS 12 75,8 0,54 63,2

NOV 45 740 197,8 146,3 20,9 PS 12 87,8 0,62 73,2

46 338 221,5 74,9 7,9 PS 12 44,9 0,24 37,4

47 337 252,5 85,2 10,8 PS 12 34,1 0,32 42,6

48 337 287,9 96,9 12,3 PS 12 38,8 0,37 48,5

49 336 322,4 108,3 12,0 PS 12 43,3 0,36 54,2

DES 50 335 361,1 121,1 13,4 PS 12 48,4 0,40 60,5

51 335 404,4 135,3 15,0 PS 10 54,1 0,45 67,7

52 334 444,9 148,6 13,9 PS 8 59,4 0,41 74,3
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Tabell 3. Produksjonsplan for innsett 2. SF=startfôrings og yngelanlegg, SH=smolthall og 

PS=postsmolt. 

 

 
 

 

 
 

 

Måned Uke Innsett 2
nr Antall Snittvekt Biomasse Utfôring Avdeling Temp. Vannbehov Spedevann Tetthet

1000 gram tonn tonn m³/min m³/min kg/m³

23 800 0,2 0,2 0,0 SF 10 0,1 0,00 0,8

JUN 24 798 0,3 0,2 0,1 SF 12 0,1 0,00 1,1

25 797 0,4 0,3 0,1 SF 12 0,2 0,00 1,6

26 795 0,5 0,4 0,1 SF 12 0,3 0,00 2,2

27 794 0,8 0,6 0,2 SF 12 0,4 0,01 3,0

JUL 28 792 1,1 0,9 0,3 SF 12 0,5 0,01 4,3

29 790 1,5 1,2 0,4 SF 12 0,7 0,01 6,0

30 789 2,0 1,6 0,4 SF 12 0,9 0,01 7,9

31 787 2,7 2,1 0,5 SF 12 1,3 0,02 10,5

32 786 3,5 2,8 0,7 SF 12 1,7 0,02 13,9

AUG 33 784 4,7 3,7 1,0 SF 12 2,2 0,03 18,5

34 783 6,3 4,9 1,3 SF 12 2,9 0,04 24,5

35 781 7,8 6,1 1,3 SF 12 3,7 0,04 30,6

36 779 9,3 7,3 1,2 SF 12 4,4 0,04 36,3

SEP 37 778 11,1 8,6 1,4 SF 12 5,2 0,04 43,1

38 776 13,2 10,2 1,7 SF 12 6,1 0,05 51,2

39 775 15,7 12,2 2,0 SH 12 7,3 0,06 15,2

40 773 18,4 14,2 2,1 SH 12 8,5 0,06 17,8

OKT 41 772 21,5 16,6 2,5 SH 12 8,3 0,07 20,7

42 770 24,5 18,9 2,4 SH 12 7,6 0,07 23,6

43 769 27,9 21,5 2,7 SH 12 8,6 0,08 26,9

44 767 31,9 24,4 3,1 SH 12 9,8 0,09 30,5

NOV 45 766 35,7 27,3 3,0 SH 12 10,9 0,09 34,1

46 764 39,3 30,0 3,4 SH 12 18,0 0,10 37,5

47 762 43,2 32,9 3,1 SH 12 19,8 0,09 41,2

48 761 47,5 36,1 3,4 SH 12 21,7 0,10 45,2

49 759 52,2 39,7 3,7 SH 12 23,8 0,11 49,6

DES 50 758 57,5 43,6 4,1 SH 12 26,1 0,12 54,4

51 756 63,2 47,8 4,5 SH 12 28,7 0,13 59,8

52 755 67,6 51,1 3,4 SH 12 30,6 0,10 63,8

1 753 72,4 54,5 3,6 SH 12 32,7 0,11 68,2

2 752 77,4 58,2 3,9 SH 12 34,9 0,12 72,8

JAN 3 750 82,9 62,2 4,1 PS 12 37,3 0,12 31,1

4 749 88,7 66,4 4,4 PS 12 39,8 0,13 33,2

5 747 97,5 72,9 6,8 PS 12 43,7 0,20 36,4

6 746 109,2 81,5 9,0 PS 12 48,9 0,27 40,7

FEB 7 744 126,7 94,3 13,5 PS 12 56,6 0,40 47,2

8 743 147,0 109,2 15,6 PS 12 65,5 0,46 54,6

9 741 170,5 126,4 18,1 PS 12 75,8 0,54 63,2

10 740 197,8 146,3 20,9 PS 10 87,8 0,62 73,2

MAR 11 338 221,5 74,9 7,9 PS 12 44,9 0,24 37,4

12 337 252,5 85,2 10,8 PS 12 34,1 0,32 42,6

13 337 287,9 96,9 12,3 PS 12 38,8 0,37 48,5

14 336 328,2 110,3 14,0 PS 10 44,1 0,42 55,1

APR 15 335 367,6 123,2 13,6 PS 10 49,3 0,41 61,6

16 335 404,3 135,3 12,7 PS 10 54,1 0,38 67,6

17 334 444,7 148,5 13,9 PS 9 59,4 0,41 74,3
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Tabell 4. Produksjonsplan for innsett 2. SF=startfôrings og yngelanlegg, SH=smolthall og 

PS=postsmolt. 

 

Måned Uke Innsett 3
nr Antall Snittvekt Biomasse Utfôring Avdeling Temp. Vannbehov Spedevann Tetthet

1000 gram tonn tonn m³/min m³/min kg/m³

40 800 0,2 0,2 0,0 SF 10 0,1 0,00 0,8

OKT 41 798 0,3 0,2 0,1 SF 12 0,1 0,00 1,1

42 797 0,4 0,3 0,1 SF 12 0,2 0,00 1,6

43 795 0,5 0,4 0,1 SF 12 0,3 0,00 2,2

44 794 0,8 0,6 0,2 SF 12 0,4 0,01 3,0

NOV 45 792 1,1 0,9 0,3 SF 12 0,5 0,01 4,3

46 790 1,5 1,2 0,4 SF 12 0,7 0,01 6,0

47 789 2,0 1,6 0,4 SF 12 0,9 0,01 7,9

48 787 2,7 2,1 0,5 SF 12 1,3 0,02 10,5

49 786 3,5 2,8 0,7 SF 12 1,7 0,02 13,9

DES 50 784 4,7 3,7 1,0 SF 12 2,2 0,03 18,5

51 783 6,3 4,9 1,3 SF 12 2,9 0,04 24,5

52 781 7,8 6,1 1,3 SF 12 3,7 0,04 30,6

1 779 9,3 7,3 1,2 SF 12 4,4 0,04 36,3

2 778 11,1 8,6 1,4 SF 12 5,2 0,04 43,1

JAN 3 776 13,2 10,2 1,7 SF 12 6,1 0,05 51,2

4 775 15,7 12,2 2,0 SH 12 7,3 0,06 15,2

5 773 18,4 14,2 2,1 SH 12 8,5 0,06 17,8

6 772 21,5 16,6 2,5 SH 12 8,3 0,07 20,7

FEB 7 770 24,5 18,9 2,4 SH 12 7,6 0,07 23,6

8 769 27,9 21,5 2,7 SH 12 8,6 0,08 26,9

9 767 31,9 24,4 3,1 SH 12 9,8 0,09 30,5

10 766 35,7 27,3 3,0 SH 12 10,9 0,09 34,1

MAR 11 764 39,3 30,0 3,4 SH 12 18,0 0,10 37,5

12 762 43,2 32,9 3,1 SH 12 19,8 0,09 41,2

13 761 47,5 36,1 3,4 SH 12 21,7 0,10 45,2

14 759 52,2 39,7 3,7 SH 12 23,8 0,11 49,6

APR 15 758 57,5 43,6 4,1 SH 12 26,1 0,12 54,4

16 756 63,2 47,8 4,5 SH 12 28,7 0,13 59,8

17 755 67,6 51,1 3,4 SH 12 30,6 0,10 63,8

18 753 72,4 54,5 3,6 SH 12 32,7 0,11 68,2

19 752 77,4 58,2 3,9 SH 12 34,9 0,12 72,8

MAI 20 750 82,9 62,2 4,1 PS 12 37,3 0,12 31,1

21 749 88,7 66,4 4,4 PS 12 39,8 0,13 33,2

22 747 97,5 72,9 6,8 PS 12 43,7 0,20 36,4

23 746 109,2 81,5 9,0 PS 12 48,9 0,27 40,7

JUN 24 744 126,7 94,3 13,5 PS 12 56,6 0,40 47,2

25 743 147,0 109,2 15,6 PS 12 65,5 0,46 54,6

26 741 170,5 126,4 18,1 PS 12 75,8 0,54 63,2

27 740 197,8 146,3 20,9 PS 12 87,8 0,62 73,2

JUL 28 298 225,5 67,2 8,6 PS 12 40,3 0,26 33,6

29 297 257,0 76,4 9,7 PS 12 30,6 0,29 38,2

30 297 293,0 87,0 11,1 PS 12 34,8 0,33 43,5

31 296 331,1 98,1 11,7 PS 12 39,2 0,35 49,0

32 296 370,8 109,6 12,1 PS 12 43,9 0,36 54,8

AUG 33 295 415,3 122,5 13,6 PS 12 49,0 0,40 61,3

34 294 461,0 135,7 13,9 PS 12 54,3 0,41 67,9

35 294 507,1 149,0 13,9 PS 12 59,6 0,41 74,5
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Tabell 5. Produksjonsflyt gjennom et kalenderår. SF=startfôrings og yngelanlegg, SH=smolthall 

og PS=postsmolt. 

 
 

Mnd. Uke Insett Insett Insett Innsett/levering til sjø Antall Biomasse Total utfôring Tot. Vannbehov Tot. spedevann

1 2 3 1000 tonn tonn m³/min m³/min

1 1533 61,8 4,8 37,1 0,1

2 PS 1530 66,9 5,3 40,1 0,2

JAN 3 1527 72,4 5,8 43,5 0,2

4 SH 1524 78,6 6,4 47,1 0,2

5 1521 87,1 9,0 52,3 0,3

6 SF Innsett 800 000 2318 98,2 11,5 57,3 0,3

FEB 7 2313 113,4 16,0 64,3 0,5

8 2308 131,0 18,4 74,3 0,5

9 2304 151,3 21,3 85,9 0,6

10 → 400 000 á 198 gr til sjø 2299 174,3 24,1 99,1 0,7

MAR 11 1894 105,7 11,6 63,4 0,3

12 1890 119,3 14,3 54,5 0,4

13 1886 134,6 16,1 61,4 0,5

14 1883 152,0 18,3 69,2 0,5

APR 15 1879 169,6 18,4 77,1 0,5

16 1875 186,8 18,1 85,0 0,5

17 → 334 000 á 445 gr til sjø 1871 204,5 18,6 93,0 0,6

18 1534 60,6 4,9 36,4 0,1

19 PS 1531 65,5 5,1 39,3 0,2

MAI 20 1528 70,8 5,6 42,5 0,2

21 1525 76,6 6,1 46,0 0,2

22 SH 1522 85,1 8,8 51,0 0,3

23 SF Innsett 800 000 2319 95,8 11,2 57,5 0,3

JUN 24 2314 111,1 16,1 65,0 0,5

25 2310 128,4 18,1 73,3 0,5

26 2305 148,3 20,9 84,7 0,6

27 2301 171,4 24,2 97,9 0,7

JUL 28 → 440 000 á 198 gr til sjø 1856 95,4 11,9 51,8 0,4

29 1852 107,6 12,9 49,3 0,4

30 1848 121,5 14,5 55,5 0,4

31 1844 136,3 15,6 62,2 0,5

32 1841 152,1 16,6 69,3 0,5

AUG 33 1837 169,8 18,6 77,4 0,6

34 1833 188,5 19,6 85,9 0,6

35 → 294 000 á 507 gr til sjø 1830 206,2 18,6 93,9 0,6

36 1533 61,8 4,8 37,1 0,1

SEP 37 PS 1530 66,9 5,3 40,1 0,2

38 1527 72,4 5,8 43,5 0,2

39 SH 1524 78,6 6,4 47,1 0,2

40 SF Innsett 800 000 2321 87,3 9,0 52,4 0,3

OKT 41 2316 98,3 11,6 57,3 0,3

42 2311 113,5 16,0 64,3 0,5

43 2307 131,1 18,5 74,4 0,5

44 2302 151,5 21,4 86,0 0,6

NOV 45 → 400 000 á 198 gr til sjø 2297 174,5 24,2 99,2 0,7

46 1892 106,0 11,7 63,6 0,3

47 1889 119,7 14,3 54,8 0,4

48 1885 135,2 16,2 61,7 0,5

49 1881 150,8 16,4 68,8 0,5

DES 50 1877 168,3 18,4 76,8 0,5

51 1874 188,1 20,7 85,8 0,6

52 → 334 000 á 445 gr til sjø 1870 205,8 18,6 93,7 0,6
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Figur 5. Planlagt produksjon fordelt på 3 grupper fisk ved lokalitet Selstøvågen: Antall fisk (over), 

biomasse (over til høyre) og utfôring (til høyre) ved utgangen av hver uke. 

Produksjon av matfisk 

 

Telavåg Settefisk AS ønsker også muligheten til å produsere matfisk, noe som også lar seg gjøre 
innenfor det omsøkte anlegget. Det er derfor inkludert en alternativ produksjonsplan som illustrerer et 

innsett fra startfôring til levering til slakt på 4,9 kg (tabell 6). Som det fremgår av planen vil en med 

denne type produksjon levere 30 000 fisk ved endt syklus, og hver syklus tar 72 uker. Med innsett av 

yngel hvert halve år, og 24 uker i hver av avdeling (figur 4) vil en over 2 år produsere 4 sykluser (figur 

6), og hvert innsett er identisk. Dette tilsvarer en årlig produksjon på ca. 300 tonn fordelt på 60 000 fisk, 

og en utfôring på rundt 320 tonn. Fisken vil da gå overføres fra startfôrings- og yngelanlegget til 

smolthallen ved en snittvekt på rundt 40 gram, og videre fra smolthallen og til postsmoltavdelingen ved 
rundt 500 gram. 

 

For produksjon av matfisk er det tettheten rett før levering som er begrensende. Ved overførsel fra 
startfôrings- og yngelanlegg til smolthall og videre til postsmoltavdelingen har man en tetthet på 

henholdsvis 6 og 19 kg/m3, dersom en benytter seg av alle karene mens tettheten før slakt er på 73 kg/m3. 

Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på rundt 160 tonn, som vil inntreffe ved slutten av 

hver produksjonssyklus rett før levering. Produksjonsplanen legger opp til at hver avdeling står tom i to 
uker mellom de ulike innsettene, som blant annet vil benyttes til vask og desinfeksjon.  
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Tabell 6. Alternativ produksjonsplan innsett 1-4. Uke viser antall uker siden innsett og ikke ukenummer. 

SF=startfôrings- og yngelanlegg, SH=smolthall og PS=postsmoltavdeling. 

 

Uke Alternativt innsett 1-4
Antall Snittvekt Biomasse Utfôring Avdeling Temp. VannbehovSpedevannTetthet

1000 gram tonn tonn m³/min m³/min kg/m³

1 32 0,2 0,01 SF 10 0,00 0,00 0,03

2 32 0,3 0,01 0,00 SF 12 0,01 0,00 0,04

3 32 0,4 0,01 0,00 SF 12 0,01 0,00 0,06

4 32 0,5 0,02 0,01 SF 12 0,01 0,00 0,09

5 32 0,8 0,02 0,01 SF 12 0,01 0,00 0,12

6 32 1,1 0,03 0,01 SF 12 0,02 0,00 0,17

7 32 1,5 0,05 0,01 SF 12 0,03 0,00 0,24

8 32 2,0 0,06 0,02 SF 12 0,04 0,00 0,32

9 32 2,7 0,08 0,02 SF 12 0,05 0,00 0,42

10 32 3,5 0,11 0,03 SF 12 0,07 0,00 0,56

11 32 4,7 0,15 0,04 SF 12 0,09 0,00 0,75

12 32 6,3 0,20 0,05 SF 12 0,12 0,00 0,99

13 32 7,8 0,25 0,05 SF 12 0,15 0,00 1,24

14 32 9,3 0,29 0,05 SF 12 0,18 0,00 1,47

15 32 11,1 0,35 0,06 SF 12 0,21 0,00 1,75

16 32 13,2 0,42 0,07 SF 12 0,25 0,00 2,08

17 31 15,7 0,49 0,08 SF 12 0,30 0,00 2,47

18 31 18,4 0,58 0,09 SF 12 0,35 0,00 2,89

19 31 21,5 0,68 0,10 SF 12 0,34 0,00 3,38

20 31 24,5 0,77 0,10 SF 12 0,31 0,00 3,85

21 31 27,9 0,88 0,11 SF 12 0,35 0,00 4,38

22 31 31,9 1,00 0,13 SF 12 0,40 0,00 4,99

23 31 35,7 1,12 0,12 SF 12 0,45 0,00 5,58

24 31 39,3 1,23 0,12 SF 12 0,74 0,00 6,14

25 31 43,2 1,35 0,13 SH 12 0,81 0,00 1,69

26 31 47,5 1,48 0,14 SH 12 0,89 0,00 1,85

27 31 52,2 1,63 0,15 SH 12 0,98 0,00 2,04

28 31 57,5 1,79 0,17 SH 12 1,07 0,01 2,24

29 31 63,2 1,97 0,19 SH 12 1,18 0,01 2,46

30 31 67,6 2,10 0,14 SH 12 1,26 0,00 2,63

31 31 72,4 2,25 0,15 SH 12 1,35 0,00 2,81

32 31 77,4 2,40 0,16 SH 12 1,44 0,00 3,00

33 31 82,9 2,57 0,17 SH 12 1,54 0,01 3,21

34 31 88,7 2,75 0,19 SH 12 1,65 0,01 3,43

35 31 97,5 3,02 0,29 SH 12 1,81 0,01 3,77

36 31 109,2 3,38 0,38 SH 12 2,03 0,01 4,22

37 31 126,7 3,91 0,56 SH 12 2,35 0,02 4,89

38 31 147,0 4,53 0,65 SH 12 2,72 0,02 5,67

39 31 170,5 5,25 0,76 SH 12 3,15 0,02 6,57

40 31 197,8 6,09 0,88 SH 12 3,65 0,03 7,61

41 31 225,5 6,93 7,90 SH 12 4,16 0,24 8,66

42 31 257,0 7,89 1,01 SH 12 3,16 0,03 9,87

43 31 293,0 8,99 1,15 SH 12 3,60 0,03 11,24

44 31 328,2 10,06 1,12 SH 12 4,02 0,03 12,57

45 31 367,6 11,26 1,26 SH 12 4,50 0,04 14,07

46 31 411,7 12,59 1,40 SH 12 5,04 0,04 15,74

47 31 452,8 13,84 1,31 SH 12 5,54 0,04 17,30

48 31 498,1 15,21 1,44 SH 12 6,08 0,04 19,01

49 30 547,9 16,71 1,58 PS 12 6,68 0,05 8,36

50 30 602,7 18,36 1,74 PS 12 7,35 0,05 9,18

51 30 663,0 20,18 1,91 PS 12 8,07 0,06 10,09

52 30 729,3 22,18 2,10 PS 12 8,87 0,06 11,09

53 30 802,2 24,37 2,30 PS 12 9,75 0,07 12,18

54 30 882,4 26,78 2,53 PS 12 10,71 0,08 13,39

55 30 970,7 29,43 2,78 PS 12 11,77 0,08 14,71

56 30 1067,8 32,34 3,06 PS 12 12,94 0,09 16,17

57 30 1174,5 35,54 3,36 PS 12 14,21 0,10 17,77

58 30 1292,0 39,05 3,69 PS 12 15,62 0,11 19,53

59 30 1421,2 42,91 4,06 PS 12 17,17 0,12 21,46

60 30 1563,3 47,16 4,46 PS 12 18,86 0,13 23,58

61 30 1719,6 51,82 4,90 PS 12 20,73 0,15 25,91

62 30 1891,6 56,95 5,38 PS 12 22,78 0,16 28,47

63 30 2080,8 62,58 5,91 PS 12 25,03 0,18 31,29

64 30 2288,8 68,77 6,50 PS 12 27,51 0,19 34,38

65 30 2517,7 75,57 7,14 PS 12 30,23 0,21 37,78

66 30 2769,5 83,04 7,85 PS 12 33,22 0,23 41,52

67 30 3046,4 91,26 8,62 PS 12 36,50 0,26 45,63

68 30 3351,1 100,28 9,48 PS 12 40,11 0,28 50,14

69 30 3686,2 110,20 10,41 PS 12 44,08 0,31 55,10

70 30 4054,8 121,10 11,44 PS 12 48,44 0,34 60,55

71 30 4460,3 133,07 12,58 PS 12 53,23 0,37 66,54

72 30 4906,3 146,24 13,82 PS 12 58,49 0,41 73,12
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Figur 6. Produksjonsflyt ved matfiskproduksjon. SF=startfôrings og yngelanlegg, SH=smolthall og 

PS=postsmolt. 

Mnd Insett Insett Insett Insett

1 2 3 4

SF PS SH

SH SF PS

PS SH SF

PS SH SF

MAR

JAN

FEB

MAR

APR

JUN

JUL

MAI

AUG

DES

MAI

AUG

DES

APR

JUN

JUL

SEP

OKT

NOV

SEP

OKT

NOV

JAN

FEB

Tabell 7. Produksjonsdata og vannbruk ved matfiskproduksjon. Ved 

innsett hvert halve år vil dette være identisk for hvert år 

Mnd. Antall Biomasse Total utfôring Tot. Vannbehov Tot. spedevann

1000 tonn tonn m³/min m³/min
1 94 26,0 2,5 10,7 0,1

2 93 28,6 2,7 11,8 0,1

3 93 31,4 3,0 13,0 0,1

4 93 34,5 3,2 14,2 0,1

5 93 37,8 3,5 15,6 0,1

6 93 41,5 3,9 17,1 0,1

7 93 45,5 4,2 18,7 0,1

8 93 50,0 4,7 20,5 0,1

9 93 54,9 5,2 22,6 0,2

10 93 60,4 5,8 24,9 0,2

11 93 66,6 6,5 27,5 0,2

12 93 73,5 7,2 30,3 0,2

13 92 81,1 7,9 33,5 0,2

14 92 89,4 8,8 37,0 0,3

15 92 98,5 16,6 40,9 0,5

16 92 108,6 10,6 43,5 0,3

17 92 119,7 11,6 48,0 0,3

18 92 131,7 12,7 52,8 0,4

19 92 145,0 13,9 58,1 0,4

20 92 159,6 15,3 63,8 0,5

21 62 14,7 1,4 5,9 0,0

22 62 16,2 1,6 6,5 0,0

23 62 17,8 1,7 7,1 0,1

24 62 19,6 1,9 8,1 0,1

25 62 21,5 2,0 8,9 0,1

26 62 23,7 2,2 9,8 0,1

27 94 26,0 2,5 10,7 0,1

28 93 28,6 2,7 11,8 0,1

29 93 31,4 3,0 13,0 0,1

30 93 34,5 3,2 14,2 0,1

31 93 37,8 3,5 15,6 0,1

32 93 41,5 3,9 17,1 0,1

33 93 45,5 4,2 18,7 0,1

34 93 50,0 4,7 20,5 0,1

35 93 54,9 5,2 22,6 0,2

36 93 60,4 5,8 24,9 0,2

37 93 66,6 6,5 27,5 0,2

38 93 73,5 7,2 30,3 0,2

39 92 81,1 7,9 33,5 0,2

40 92 89,4 8,8 37,0 0,3

41 92 98,5 16,6 40,9 0,5

42 92 108,6 10,6 43,5 0,3

43 92 119,7 11,6 48,0 0,3

44 92 131,7 12,7 52,8 0,4

45 92 145,0 13,9 58,1 0,4

46 92 159,6 15,3 63,8 0,5

47 62 14,7 1,4 5,9 0,0

48 62 16,2 1,6 6,5 0,0

49 62 17,8 1,7 7,1 0,1

50 62 19,6 1,9 8,1 0,1

51 62 21,5 2,0 8,9 0,1

52 62 23,7 2,2 9,8 0,1
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PLANLAGT VANNBRUK  
 

Settefiskanlegget vil i sin helhet bli drevet som et resirkuleringsanlegg. De velferdsmessige kravene til 

vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable nivåer av nedbrytningsproduktene CO2 og ammonium 

(NH4
+) er imidlertid akkurat de samme som i et gjennomstrømmingsanlegg.  

 

Det er gjort mye forskning på hva som er akseptable nivåer av CO2 og ammonium (NH4
+) i 

produksjonsvann for settefisk, og ved produksjon av settefisk av laks og aure anbefaler man vanligvis 
at nivået av CO2 og ammonium i vannet ikke bør overstige henholdsvis 15 og 2 mg/l i karene (Fivelstad 

m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007), selv om en ved å ha kontroll på pH også kan overstige disse 

verdiene. Dette er også nedfelt som veiledende verdier i merknadene til § 21 i 
akvakulturdriftsforskriften, og Mattilsynet legger disse størrelsene til grunn som veiledende 

måleparametere for landbaserte settefiskanlegg med laksefisk. I et resirkuleringsanlegg vil en ved bruk 

av biofilter kunne fjerne alt ammonium, men resirkuleringsanlegg er særlig sårbare i forbindelse med 

oppstart av biofilteret. Anleggets vanntilførsel vil i denne omgang bestå av avsaltet sjøvann. Ved hjelp 
av nanofiltrering av sjøvannet vil en kunne komme ned i 3 ‰, samtidig som litt salt i vannet vil være 

med på å øke terskelen for giftighet av nitritt (Rosten 2011). Det vil være gunstig at vannet inneholder 

noe nitrat, for å motvirke episoder med H2S-dødelighet. Vannet luftes for å fjerne CO2. På denne måten 
ivaretas fiskens velferdsmessige krav til et godt karmiljø så sant de ulike miljøforbedringssystemene 

virker slik som forutsatt. 

 

I tabell 2-tabell 7 har en satt opp det karinterne vannbehovet (m³/min) for henholdsvis hver gruppe fisk 
og for alle grupper samlet. Dette viser mengden "nytt" vann fisken trenger for å få et tilfredsstillende 

karmiljø. I disse beregningene er det lagt inn en god sikkerhetsmargin, med et vannbehov på 0,4-0,6 

l/kg fisk/min, og det reelle behovet vil være under dette. Det er tenkt en maksimal tetthet på 60 kg/m3 i 
startfôring mens en for smolthall og postsmoltavdelingen ser for seg tettheter opp mot 75 kg/m3. Ved 

bruk av resirkuleringsteknologi kan også høyere fisketettheter aksepteres så lenge man har god kontroll 

på fiskens velferdsmessige krav til vannkvalitet.   
 

Mengden nytt vann i et RAS I anlegg med nitrifikasjon er i dette tilfelle beregnet til 300 l/kg fôr. Dette 

spedevannsbehovet tilsvarer maksimalt nytt vannbehov, og vil variere med utfôring og følgelig ut fra 

fiskestørrelse. Som det kommer frem av tabell 5 vil det maksimale spedevannsbehovet ved den 
planlagte være 0,7 m3/min og godt innenfor kapasiteten til avsaltingsanlegget på 1 m3/min. For 

produksjon av matfisk vil spedevannsbehovet være enda mindre, med 0,5 m3/min ved størst biomasse. 

 

Anlegget vil bli drevet med resirkuleringsteknologi med mellom 99 og 99,5 % resirkulering av vannet. 

Vannutskifting i karene vil skje omtrent 2 ganger i timen, og dette sikrer de velferdsmessige kravene til 

vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable nivåer av nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium 
(NH4

+).  

UTSLIPP OG AVLØP TIL SJØ 

Det rensede avløpsvannet vil føres ut i ytre del av Selstøvågen til et utslippspunkt på ca 30 meters dybde 

via en 600 meter lang avløpsledning med diameter på 400 mm. Alt av avløpsvann vil renses ved bruk 

av UV før utslipp, ettersom anlegget er plassert nærmere enn 2,5 km fra nærmeste sjølokalitet. 
 

Det etableres nytt og utvidet slamhåndteringssystem i forbindelse med bygging av nytt RAS anlegg der 

alt slam skal håndteres for best mulig etterbruk. Slammet vil bli behandlet til et tørrstoffinnhold på inntil 
90 %, avhengig av behandlingsmetode og ønsket bruksområde. Slammet kan videre leveres til ulike 

formål som til produksjon av biogass, innblanding i husdyrgjødsel eller levert til godkjent deponi for 

lagring og deretter anvendt som jordforbedringsmiddel.  

 
Miljødirektoratet (tidligere SFT) hadde formler for beregning av utslipp basert på produksjon og 

fôrbruk, som er benyttet ved gjeldende utslippstillatelse fra 2010. Fylkesmannen i Hordaland har foretatt 

en oppdatering av disse data og benytter i dag følgende tallgrunnlag i beregning av «utslipp» fra ulike 
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typer settefiskanlegg i alle de nye utslippstillatelsene gitt siden høsten 2015:  

 

Utgangspunkt med full kontroll over innsatsfaktorene: 

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

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

Brutto utslipp beregnes da slik, her benyttet fôrfaktor 1,0  

• Nitrogen = fôrbruk * 0,064 – total produksjon * 0,0276 = 36,4 kg N/tonn prod 

• Fosfor = fôrbruk * 0,0105 – total produksjon * 0,0038 = 6,7 kg P/tonn prod 

• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 120 kg C/tonn prod 

 

Ved en brutto produksjon av 750 tonn fisk og utfôring på inntil 800 tonn vil utslippene da bli 30,5 tonn 
nitrogen, 5,6 tonn fosfor og 96 tonn organisk stoff målt som TOC dersom utslippet hadde gått urenset 

ut i sjø. 

 
Følgende rensegrader er erfaringsmessig mulig å oppnå for ulike typer anlegg:  

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

 

Avløpsvannet renses i mekaniske filtre med 50 µm lysåpning. En samlet årlig produksjon på 750 tonn 
fisk med et fôrbruk på inntil800 tonn fôr gir da følgende utslipp til sjø, som det søkes om 

utslippstillatelse til (tabell 8). 

 

Tabell 8. Beregnet utslipp fra Telavåg Settefisk AS sitt anlegg i Selstøvågen. 

Utslipp i tonn fra Telavåg Settefisk AS  Total-nitrogen Total-fosfor Total-karbon 

Utslipp fra 750 tonn produksjon  18,3 tonn 2,2 tonn 19,2 tonn 

 

RØMMINGSSIKRING 
 
Anlegget vil bli bygd i tråd med gjeldende forskrifter og NS 9416, hvilket vil si at det vil være svært 

rømningssikkert. I et resirkuleringsanlegg er det, i motsetning til i et gjennomstrømmingsanlegg, ingen 

direkte kontakt mellom kar og sjø. Også i slike anlegg er det rist i hvert kar, men her går avløpet fra 

karene først gjennom et mekanisk filter før vannet behandles videre og til slutt resirkuleres tilbake til 
karene igjen.  
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VURDERING AV VERDI OG VIRKNING 
 

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 selve anlegget med inntak og 

avløpsledning, 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 og på sjøbunnen. 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 benytta 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).  

 

Det er i forbindelse med søknaden gjort en vurdering av foreliggende registreringer i nasjonale 

kartverktøy og databaser, og hvordan tiltaket vil påvirke disse. Relevante registreringer er diskutert 
dersom de finnes innenfor en avstand på 2 km fra tiltaksområdet.  

 

VERDIVURDERING 
 
Det marine naturmiljøet beskrives ved elementene naturmangfold, naturressurser og friluftsliv. 

Foreliggende kunnskapsgrunnlag for disse er gjennomgått nedenfor og verdien er satt ut fra Statens 

veivesen sin veileder for konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2018), men det er ikke gjennomført en 

komplett KU etter denne veilederen. 
 

NATURMANGFOLD 

 
Økologiske funksjonsområder 

 

Registreringer unntatt offentligheten. 

Det er ikke registrert noen avgrensede økologiske funksjonsområder i influensområdet. Det kan likevel 
nevnes at det er observert hekkende havørn (Haliaeetus albicilla) og hubro (Bubo bubo) innenfor 

influensområdet.  

 
Naturtyper 

 

Større tareskogforekomster 
Det er registrert flere større tareskogforekomster i influensområdet til lokalitet Selstøvågen. Alle 

forekomstene er vist i figur 7, og de to nærmeste og mest relevante naturtypelokalitetene "Valøyna-

Gåsøyna" og "Skogneset-Skaklaboskjæret" er fremhevet. "Valøyna-Gåsøyna" er et ca. 260 daa stort 

område som ligger langs holmene Valøyna, Litla Gasøyna og opp til sørspissen av Grimsøyna. Den 
nordøstlige avgrensingen til området er plassert ca 300 meter vest for anleggets avløp, på andre siden 

av Telavågen. "Skogneset-Skaklaboskjæret" er plassert ca 150 meter sørvest for anleggets avløp, og 

består av et ca. 180 daa stort område langs vestsiden av Sotra. Begge feltene er beregnet og ikke 
undersøkt i felt, og er antatt å bestå av tareskog med kun stortare. Feltene er har definert verdi viktig 

grunnet den antatte størrelsen på forekomstene, og området har da stor verdi. 

 
Skjellsandforekomst 

Naturtypen skjellsandforekomster er registrert i området på østsiden av Litla Gåsøyna og nordsiden av 
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Valøyna. Naturtypelokaliteten "Golta-Roksneset" består av flere enkeltforekomster av skjellsand der 

den nærmeste har et avgrenset areal på 85,1 daa og ligger med en avstand på ca 550 m til tenkt avløp. 

Neste enkeltforekomst er plassert ca 1,5 km vest for avløpet, på sørsiden av Stora Gåsøyna og åpent ut 
mot nordsjøen.  Kunnskapen om skjellsand som habitat er begrenset, men det er kjent at skjellsand utgjør 

et leveområde for mange virvelløse dyr som børstemark, krepsdyr, bivalver og pigghuder (Husa mfl. 

2015). Fisk bruker også skjellsandforekomster som beite- og oppvekstområder. Større krepsdyr benytter 

skjellsandbanker til parring og ved skallskifte, i tillegg til at de finner matgrunnlag her (NGU, 2017,). 
Skjellsandforekomster ble i 1989-1996 kartlagt av NGU (Norges geologiske undersøkelser) i Sund, 

Øygarden, Fjell, Fedje og Radøy kommune. Sammenlignet med forholdene lenger nordover langs 

kysten dreier dette seg om små forekomster (Johannessen mfl. 2010). Skjellsand bygger seg ofte opp 
på innsiden av holmer og skjær, og forekommer gjerne i isolerte lommer og forsenkninger ut mot 
havet (NGU, 2017). Skjellsanden er i stor grad en ikke-fornybar ressurs innenfor overskuelige 

tidsrammer. Naturtypelokaliteten "Golta-Roksneset" har fått verdi viktig, og området har da stor verdi. 

 

 

Figur 7. Marine naturtyper i ved lokalitet Selstøvågen. 

Kystlynghei 

Anleggsområdet ligger rett ved naturtypelokaliteten "Kausland vest", et 7579 daa stort område med 

kalkfattig kystlynghei (figur 8). Området anlegget er tenkt på ligger på et industriareal bestående av 

gamle driftsbygg og fiskekar, og er ikke en del av avgrensingen til naturtypen. Naturtypelokaliteten er 
vurdert i forbindelse med anleggets NVE-søknad om å bruke Kvernavatnet som ferskvannskilde, men 

ettersom det i denne omgang kun er snakk om å ta i bruk dette industriarealet og benytte seg av avsaltet 

sjøvann er dette tiltaket ikke vurdert å ha noen påvirkning og vil ikke vurderes videre. 
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Figur 8. Naturtypen kystlynghei, lokalitet "Kausland vest" 

 
Verneområder 

 

Tilrådd marin verneplan  
Det er mål å verne minst 10 prosent av all natur for å ta vare på viktige miljøverdier og et representativt 

utvalg av norsk natur. I Hordaland er det tilrådd tre kandidatområder med unike og verneverdige 

naturtyper. Krossfjorden er foreslått som et av de tre kandidatområder for marint vern i Hordaland av 

fylkesmannen og tilrådd av miljødirektoratet (figur 9).  
 

Anleggets inntak og avløp er plassert innenfor dette kandidatområdet, ved den nordlige avgrensingen til 

kandidatområdet. Krossfjorden er utpekt som kandidatområde fordi det er et av Norges mest undersøkte 
sjøområder for marin flora og fauna på grunn av sin nærhet til Universitetet i Bergen, feltstasjonen i 

Raunefjorden og andre forskningsmiljøer i Bergen. Området utgjør et areal på rundt 193 km2, og det er 

også antatt liten påvirkning fra menneskelig aktivitet i form av bebyggelse, utslipp fra industri, kloakk 
og akvakultur. Krossfjorden er derfor godt egnet som referanseområde for å finne ut hvordan 

naturtilstanden er og hvor grenseverdier for miljøindikatorer bør settes for å reflektere miljøtilstanden, 

og for storskala endringer i økosystem ved klimaendringer (Husa mfl. 2015). Slike lite påvirkede 

referanseområder er aktuelle i mange forskningsspørsmål, for eksempel effekter av utslipp fra 
akvakultur og andre utslipp til det marine miljø (Husa mfl. 2015). Foreslått marint verneområder er ikke 

vedtatt, men har i kraft svært stor verdi.  
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Figur 9. Område for tilrådd marin verneplan Krossfjorden ved lokalitet Selstøvågen. 

Fugl 
Vest for Selstøvågen finner en naturreservatet som består av de tre holmene Litle Gåsøy, Skarvøy og 

Store Lambholmen, der Litle Gåsøy befinner seg ca. 1,5 km fra anlegget og da innenfor influensområdet 

til lokalitet Selstøvågen (figur 10). Litle Gåsøy er vernet da det er hekkeplass for svartbak (Larus canus), 
men området er ikke definert som økologisk funksjonsområde. Svartbak er en relativt vanlig måkefugl 

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

anslås til å utgjøre ca. 86 000 individer. Ifølge norsk rødliste er arten klassifisert som livskraftig (LC) 

og det er ikke indikasjoner som kvalifiserer arten for rødlisting (Henriksen og Hilmo 2015). Svartbak er 
definert som en art av særlig stor forvaltningsinteresse da den er en av Norges ansvarsarter, hvilket vil 

si at Norge har >25 % av Europas bestand. Det kan også nevnes at det ved holmene på sørsiden av 

Telavåg og vest for det planlagte anlegget er observert både havørn og svartbak i næringssøk (figur 10). 
Naturreservat for hekkende svartbak har svært stor verdi. 
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Figur 10. Verneområde og område for næringssøk fugl. 

NATURRESURSER  

 

Fiskeri  

 
Fiskefelt 

Det er registrert et overlappende område for passivt ("Hele vestsiden av Sund") og aktivt fiske 

("Vestsiden av sund") ca. 800 meter vest for lokaliteten (figur 11). Område omfatter sjøområdene langs 

tidligere Sund kommune og utgjør et areal på ca 36 km2. De 300 siste meterne av den planlagte ledningen 
for sjøvannsinntak er plassert i langs den vestlige yttergrensen av disse fiskeområdene. Området er 

registrert som et område for garn- og linefiske etter brosme, lange, lyr og torsk, men også teinefiske 

etter taskekrabbe, samt aktivt fiske etter sild. Begge områdene er registrert med mange brukere, men 
registreringene er fra år 2000 og en generell nedgang i antall fiskere tilsier at tallet trolig er lavere i dag. 

Området for aktivt fiske med lokale/regionale brukere gir området middels verdi. 

 
Innrapporterte data til Kystvaktsentralen viser at det avgrensede området for passivt fiske ikke er hyppig 

brukt, men at flesteparten av de faststående redskapene er på utsiden av det avgrensede området. Område 

for passivt fiske har middels verdi.  

 
Kaste-/låssettingsplasser 

Det er registrert en låssettingsplass i Selstøvågen og Grunnevågen, og både avløpet og sjøvannsinntaket 

til anlegget går gjennom låssettingsplassen i Selstøvågen. Bruken av låssettingsplasser har i takt med 
nedgang og endring i fiskeflåten avtatt. Etter samtale med tidligere daglig leder for Sotra Yngel AS, som 

drev et settefiskanlegg på samme plassering frem til 2016 kom det frem at låssettingsplassen aldri har 

vært i bruk, og at den heller ikke er egnet som låssettingsplass grunnet dens eksponerte plassering. 
Låssettingsplass i Selstøvågen og Grunnevågen er derfor vurdert til å være uten betydning, og vil ikke 

vurderes videre. 
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Annet av ressursmessig betydning 

Det er som nevnt tidligere to viktige (verdi B) naturtypelokaliteter for større tareskogforekomster i 
influensområdet til anleggets avløp (figur 7). Slike biotoper er viktige for yngel og skal derfor i 

utgangspunktet også vurderes ut fra sin viktighet som grunnlag for naturressurser (Vegdirektoratet 

2018). Naturtypelokaliteten er vurdert som annet biologisk mangfold med ressursmessig betydning og 

har middels verdi. 
 

 

Figur 11. Fiskeriinteresser ved det omsøkte anlegget, og dets avløp og sjøvannsinntak 

FRILUFTSLIV  

 

Området ved og rundt det planlagte anlegget ble sist kartlagt mht. friluftslivinteresser av tidligere Sund 
kommune (nå Øygarden) i 2016. Friluftslivlokaliteten "Glesnes Selstø" ble da gitt områdeverdi svært 

viktig friluftsområde, og omfatter et vel 8.000 daa stort område med svaberg og lyngheier. Området har 

stor brukerfrekvens og er lett tilgjengelig som turterreng, med mange opplevelseskvaliteter. Svært viktig 
friluftsområde gir naturtypelokaliteten "Glesnes Selstø" svært stor verdi. Området overlapper med et 

annet friluftsområde "Golta-Glesnes" som også er gitt verdi svært viktig friluftsområde, men en har valgt 

å bare inkludere Sund kommunes kartlegging da den er av nyere dato. 

 
I sjøen på vestsiden av anlegget finner man et annet friluftsområde "Telavåg vest-sjø" som ble kartlagt 

av Hordaland fylkeskommune i 2007. Området omfatter et vel 11.000 daa stort friluftsområde bestående 

av sjøområdet fra Nesvika i nord til Terneset i sør, og inkluderer en rekke holmer og skjær. 
Friluftslokaliteten ble vurdert til middels på samtlige av vurderingskriteriene og fikk områdeverdi viktig 

friluftsområde. Friluftslokaliteten er vurdert til stor verdi. 
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Figur 12. Friluftsområder ved  

VURDERING AV PÅVIRKNING 

NATURMANGFOLD 

 

Økologiske funksjonsområder 

 
Registreringer unntatt offentligheten 

Det er observert hekkende havørn og hubro innenfor 1 kms avstand fra anlegget. Det er likevel lite trolig 

at disse artene vil bli påvirket av en etablering av et nytt landbasert oppdrettsanlegg innerst i 

Selstøvågen. Hekkeområdene ligger begge på andre siden av et berg, og ligger også enn del høyere enn 
anlegget, begge faktorer som vil minske eventuell lydpåvirkning fra anlegget. Det skal i tillegg ikke 

benyttes utvendige kar, noe som var mer vanlig ved etablering av settefiskanlegg før, men produksjonen 

vil foregå innendørs i et moderne resirkuleringsanlegg. Det kan likevel anbefales at en i etableringsfasen 
prøver å unngå støyende arbeid, som sprenging i den mest sårbare perioden fra februar til juli. Tiltaket 

vil medføre ubetydelig endring for mulig hekkeområde for havørn og hubro. 

 

Naturtyper 

 

Større tareskogforekomster 

Der er registrert flere større tareskogsforekomster i influensområdet til anlegget og dets avløp (figur 7). 
"Valøyna-Gåsøyna" og "Skogneset-Skaklaboskjæret" er de nærmeste og befinner seg henholdsvis 300 

meter og 150 meter fra avløpet. Det er likevel lite trolig at forekomstene vil bli noe nevneverdig påvirket 

av et utslipp i Selstøvågen. Forkeomstene er plassert på hver sin side av Telavågen, som med sin 
plassering rett innenfor nordsjøen har svært gode strømforhold, og det er nettopp ved slike forhold  

stortare trives. Forundersøkelsen (Furset 2020a) og strømundersøkelsen (Furset 2020b) gjennomført i 

forbindelse med søknaden viser også at det er godt med strøm i området. Selv ved den mest skjermede 
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stasjonen C1, som var plassert nærmest avløpet fant en grov sand og skjellsand, i tillegg til tareblader 

som trolig har blitt revet av med strømmen. De resterende stasjonene var alle tatt ved ulike plasseringer 

langs Telavågen, og i alle prøvene var det grov skjellsand. Studier har vist at makroalge- og taresamfunn 
i kystområder knytt opp mot oppdrett ikke har særlig tegn til overgjødsling, spesielt ved lokaliteter med 

stor vannutskifting og gode strømforhold (Fredriksen mfl. 2011, Husa mfl. 2016).  

 

En kan anta at fortynningseffekten ved en slik kystnær lokalitet er høy, samtidig som det er snakk om 
et relativt lite utslipp fra et renset avløp og ikke et åpent sjøanlegg. De løste organiske forbindelsene fra 

avløpet vil trolig spres fort i Telavågen, og vil trolig ha minimal innvirkning på de større 

tareskogforekomstene. I forbindelse med søknaden ble det gjennomført bunnkartlegging med 
multistråle ekkolodd, og resultatene fra disse viser også at utbredelsen til tareskogforekomstene er 

mindre enn skissert, da store deler av forekomstene er modellert til å ligge over dybder større enn 25-30 

meter, helt ned til 50 meters dybde. Dette gjelder spesielt forekomsten "Skogneset-Skaklaboskjæret" og 

selv om det fremstår på figur 7 som at sjøvannsinntaket er lagt gjennom tareforekomsten er rørledningen 
tegnet inn på rundt 50 meters dybde fra inngangen av Selstøvågen og sørover. Tiltaket vil trolig medføre 

ubetydelig endring for større tareskogforekomster i området.  

 
Skjellsandforekomst 

Naturtypelokaliteten "Golta-Roksneset" ligger ca 550 meter fra det planlagt anleggets avløp, retning 

sørvest. Anleggets utslippsmengde og rensegrad, avstand til avløpet samt skjellsandforekomstens 
nærhet til åpen sjø tilsier at forekomsten ikke vil bli påvirket av utslippet i Selstøvågen. Det er heller 

ikke snakk om noe partikulært materiale fra avløpet som kan sedimentere ved forkeomsten men oppløste 

organiske forbindelser som vil spres raskt ut Selestøvågen og videre ut i Telavågen. Tiltaket vil medføre 

ubetydelig endring for skjellsandforekomster i området. 
 

Verneområde 

 
Tilrådd marin verneplan 

Det planlagte anlegget er plassert tett opp den nordlige avgrensingen til kandidatområde for marint 

verneområde Krossfjorden. Marine verneområder i Norge etableres for å beskytte naturtyper og arter 
som er av nasjonal forvaltningsinteresse mot menneskelig påvirkning, inkludert havbruk. Det må 

imidlertid også nevnes at verneplanen er tilrådd av Miljødirektoratet, men ennå ikke vedtatt. I 

tilrådingen fra Miljødirektoratet er utfordringen fra oppdrett hovedsakelig knyttet til flytende anlegg i 

sjø, og mulig forurensing under merdene og utover i overgangssonen. Oppankring av anlegg ved bruk 
av ploganker er også trukket frem som en mulig utfordring. Ingen av disse utfordringene  er relevante 

for det landbaserte anlegget i Selstøvågen. En vil måtte legge ut rørledninger langs havbunnen. For 

sjøvannsinntaket er det i dette tilfellet snakk om en vel 1,1 km lang vannledning med diameter på 315 
mm, og en vel 600 meter lang avløpsledning med en diameter på 400 mm. Dette utgjør  en ubetydelig 

del av verneområdet, og ledningene vil hovedsakelig gå over grov skjellsand og sand. I tilrådingen til 

Miljødirektoratet er det også foreslått at en, når planen endelig er vedtatt av stortinget, kan søke 

dispensasjon fra vernevedtaket til havbruk som ikke er i strid med verneformålet, og at utfallet vil 
avhenge av teknologi, omfang og plassering innenfor verneområdet. Samme tilråding trekker blant annet 

frem kandidatområdets tareskog- og skjellsandforekomster blant verdiene som skal vernes og det er lite 

trolig at disse forekomstene vil påvirkes av et renset avløp i Selstøvågen. Marint verneområde 
Krossfjorden er ennå ikke vedtatt, men har i kraft stor verdi og tiltaket vil trolig medføre ubetydelig 

endring. 

 

Fugl 

Ca. 1,5 km fra anlegget finner en den sørligste av hekkeområdene som utgjør naturreservatet Litle 

Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen. Måker tåler generelt støy godt, og trusselbildet for hekkende 

sjøfugl er vanligvis knyttet til direkte ferdsel i umiddelbar nærhet til hekkeplassen, der de kan lette fra 
reir ved for nærgående ferdsel. Sjøfugl i slike kolonier har også felles adferd der inntrengere aktivt 

forsøkes fortrengt. Hekkeområdet Litle Gåsøy til befinner seg 1,5 km fra det planlagte anlegget og selv 

om etablering av et anlegg i Selstøvågen vil medføre noe mer båttrafikk i form av levering av fisk fra 
anlegget er det allerede betydelig ferdsel i området. Tiltaket vil trolig ha ingen eller uvesentlig virkning 
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på kort eller lang sikt og vil da medføre ubetydelig endring for naturreservatet.   

 

NATURRESSURSER 

 

Fiskefelt 

Det er registrert et fiskefelt for både passivt og aktivt fiske vest for det planlagte anlegget. Områdets 

vestlige avgrensing overlapper med de 300 siste meterne av inntaksledningen til anlegget. Fiskefeltene 
utgjør et areal på omkring 36 km2 og ledningen vil oppta knappe 5000 m2 av feltene, noe som tilsvarer 

0,16 ‰. Tiltaket vil dermed oppta en ubetydelig del av bunnen. Ut fra innmeldte data til 

Kystvaktsentralen er områdene heller ikke mye i bruk til passivt fiske. Tiltaket vil medføre ubetydelig 

endring for område for passivt fiske ved den planlagte lokaliteten. 

 

Som for passivt fiske vil ledningen oppta en ubetydelig av området. Området er i tillegg registret til bruk 

for sildefiske, som er et pelagisk fiske, de to bruksområdene er dermed heller ikke i konflikt med 
hverandre. Tiltaket vil ha ubetydelig endring for område for aktiv fiske ved den planlagte lokaliteten. 

 

Annet av ressursmessig betydning 
Som nevnt under viktige naturtyper ligger det en naturtypelokalitet større tareskogforekomster, rett 

sørvest og vest anleggets utløp. Tareskog er regnet som nøkkelbiotop for fiskeyngel og er dermed svært 

viktig som grunnlag for høstbare naturressurser. Påvirkningen av tiltaket vil da knytte seg til i hvor stor 
grad tareskogforekomsten er vurdert påvirket, og er vurdert som annet biologisk mangfold med 

ressursmessig betydning. Det som nevnt under fagtema naturtyper lite trolig at tiltaket vil medføre noe 

særlig forringelse for tareskogforekomster i området, både grunnet utslippets rensegrad og størrelse, 

men også grunnet de gode strømforholdene en finner på en såpass kystnær lokalitet. Tiltaket vil trolig 
medføre ubetydelig endring. 

 

FRILUFTSLIV 

 

Anlegget vil ligge i et registrert friluftsområde etter kartleggingen gjort av Sund kommune i 2016, og 

rett ved et sjøområde kartlagt av Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune i 2007. 
Anlegget vil være et nytt element i landskapet i forhold til områdets visuelle verdi. Det er per i dag en 

gammel driftsbygning samt mange gamle oppdrettskar spredt utover industriområdet, fra tidligere drift 

ved lokaliteten. Det nye bygget vil være betydelig større enn dagens driftsbygning, men samtidig vil 

bygget og området fremstå mer ryddig enn ved dagens situasjon. Det vil sånn sett være lite forskjell 
Området vil som ved dagens situasjon fremstå som et industriområde, og etableringen vil medføre 

ingen/liten forskjell foropplevelseskvaliteten. Tiltaket vil dermed medføre ubetydelig endring for 

friluftsområdet "Glesnes Selstø".  
 

Anleggets drift eller plassering av avløp og sjøvannsinntak er heller ikke vurdert til å forringe noen av 

opplevelseskvalitetene til friluftsområdet "Telavåg  vest-sjø". Ledningene vil befinne seg på henholdsvis 

30 og 54 meters dybde, og med tanke på mengden utslipp og den kystnære plasseringen er detlite trolig 
at vil få noen forringing av vannkvaliteten i Selstøvågen eller sjøområdet utenfor.  Tiltaket vil medføre 

ubetydelig endring for friluftsområdet "Teleavåg vest-sjø".   

 

SAMLET VURDERING 
 

Omsøkt anlegg i Selstøvagen, inkludert sjøvannsinntak og avløp ligger i et område med store nasjonale 

og regionale naturverdier og lokalt verdifulle naturressurser. Kunnskapsgrunnlaget for samlet vurdering 

er basert på foreliggende registreringer og målinger, herunder strømmålinger, samt en forundersøkelse. 
Ut over dette er det det er ikke utført undersøkelser i forbindelse med denne vurderingen.  

 

Vurdering av de enkelte lokalitetene (jf. tabell 4) viser at tiltaket vil medføre ubetydelig endring (0) for 
lokalitetene under fagtema naturmangfold, naturressurser og friluftsområder. Selv om det er snakk om 

områder med store verdier innenfor hvert fagtema er det i dette tilfellet snakk om et relativt lite utslipp 
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i et strømsterkt område hvilket medfører at potensiale for negativ påvirkning på naturressurser og 

naturmangfold er lite. For fagtema friluftsliv vil både 0-alternativet og etablering av anlegget innebære 

at området fremstår som et industriområde i det visuelle bildet, og begge med relativt likt omfang og 
grad av forstyrrelse. 

Tabell 9. Oppsummering av registrerte verdier, tiltakets påvirkning og virkning for friluftsliv, 

naturmangfold og naturressurser.  

Fagtema Lokalitet Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

N
at

u
rm

an
g
fo

ld
 

Registreringer unntatt 

offentligheten 

Ikke 

satt 
Støy/aktivitet Ubetydelig 0 

Større tareskogforekomster 
"Valøyna-Gåsøyna" 

Stor Næringssalt Ubetydelig 0 

Større tareskogforekomster 

"Skogneset-Skaklaboskjæret" 
Stor Næringssalt Ubetydelig 0 

Skjellsandforekomst     

"Golta-Roksneset" 
Stor Næringssalt Ubetydelig 0 

Tilrådd marin verneplan 

"Krossfjorden" 

Svært 

stor 
Næringssalt, fysisk inngrep Ubetydelig      0 

Naturreservat "Litle Gåsøy" 
Svært 

stor 
Støy/aktivitet Ubetydelig 0 

N
at

u
r-

re
ss

u
rs

er
 Passivt fiske "Hele vestsiden 

av Sund" 
Middels Fysisk inngrep Ubetydelig 0 

Aktivt fiske "Vestsiden av 

Sund" 
Middels Fysisk inngrep Ubetydelig 0 

Tareskog som biotop for yngel Middels Næringssalt Ubetydelig 0 

Friluftsliv 

Svært viktig friluftsområde 

"Glesnes Selstø" 

Svært 

stor 
Visuell/ferdsel Ubetydelig 0 

Viktig friluftsområde 

"Telavåg vest-sjø" 
Stor Visuell/ferdsel Ubetydelig 0 

 

NATURMANGFOLDLOVEN 
 

Denne vurderingen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 
naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 

langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne vurderingen (§ 8).  

 

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 er det omsøkte tiltaket et Vedlegg II 

tiltak som skal behandles etter § 12 i nevnte forskrift. I forhold til § 12 i forskriften kan tiltakshaver be 
om at ansvarlig myndighet avklarer om tiltaket skal konsekvensutredes eller selv foreta en 

konsekvensutredning. Hvis et tiltak antas å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og 

virkningene ikke er tilfredsstillende belyst i søknaden, skal ansvarlig myndighet kreve 
tilleggsutredninger etter § 27. Krav om tilleggsutredning skal sendes forslagsstilleren innen fire uker 

etter fristen i høringen av søknaden.  

 

I dette tilfelle anser en kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å kunne si at tiltaket ikke vil få 
vesentlige virkninger på miljø, biologisk mangfold og samfunnsinteresser, og en vurderer det slik at 

denne søknaden ikke trenger noen ytterligere konsekvensutredning. 
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OM USIKKERHET VED VURDERINGENE  

 

Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet ved de foretatte vurderinger diskuteres. Dette 

inkluderer også vurdering av kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes 

en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir 

dette dersom det foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 
Det er knyttet noe usikkerhet til en av registreringene. Område for tilrådd marin verneplan er ikke 

vedtatt, men området i nærheten av lokaliteten har likevel store naturverdier. Disse er vurdert under 

andre tema og påvirkningen er satt til ubetydelig endring. Som vedtatt marint verneområde vil 
påvirkning vurderes strengere, men det er likevel vurdert at tiltaket trolig vil føre til ingen eller 

uvesentlig endring av naturverdiene i det tilrådde verneområdet og dermed fremdeles medføre 

ubetydelig endring. Ingen av de avgrensede naturverdiene i den tilrådde verneplanen vil heller bli utsatt 

for direkte arealinngrep og en har dermed fastholdt virkning "ubetydelig endring". 
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AKVAKULTUR OG SMITTEHENSYN 

 
Det er ett oppdrettsanlegg innenfor en radius på 5 km km fra anleggets sjøvannsinntak, 11552 Stuholmen 
(figur 13). Stuholmen ligger på vestsiden av Telavågen, mellom Søre- og Nordre Stuvholmen, og 

anleggets planlagte avløp er plassert ca 800 meter sør for dette. Ettersom avstanden fra avløpet og til 

lokalitet Stuholmen er mindre enn 2,5 km vil avløpsvannet desinfiseres ved bruk av UV. Det må i denne 
anledning påpekes at det vil være minimal sjanse for at avløpsvannet inneholder virus eller bakterier 

også før desinfeksjon da en har kontroll på alt av vann som kommer inn i anlegget. I tillegg til at 

vanninntaket er plassert på 54 meters dyp har anlegget dobbel sikring mot patogener. Først blir alt 
sjøvannet minimum nanofiltrert hvilket fjerner alle patogener. Skulle det mot formodning oppstå en rift 

i filtermembranen vil alt vann i tillegg UV-behandles slik at en er sikker på å ikke føre noe smitte inn i 

anlegget. 

 

 

Figur 13. Settefiskanlegget markert med blått punkt. 5 kms radius markert med rød ring. 

Akvakulturlokaliteter vist som røde (matfisk) og lilla (settefisk) punkt. Kart hentet fra www.fiskeridir.no 

 

  

http://www.fiskeridir.no/
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FISKEVELFERD OG KARMILJØ 
 

Forskrift om drift av akvakulturanlegg, § 22, Vannkvalitet, første ledd: «Fisk skal til enhver tid ha 

tilgang på tilstrekkelige mengder vann av en slik kvalitet at fiskene får gode levekår alt etter art, alder, 

utviklingstrinn, vekt, og fysiologiske og adferdsmessig behov, og ikke står i fare for å bli påført unødige 
påkjenninger eller skader, herunder også senskader som deformiteter». 

 

Dette innebærer at i settefiskanlegg skal fisken til enhver tid sikres den vannmengde og vannkvalitet 
som sørger for et godt internmiljø i karene slik at bl.a. pH, oksygennivå og nivået av 

nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium ligger innenfor akseptable tålegrenser. Ved intensiv 

produksjon og redusert vannbruk må det tilsettes oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. 
pH og mengde vann til fisken må nøye overvåkes for at fisken ikke skal utsettes for kritiske nivåer av 

NH3. Alle disse forholdene er redegjort for i tidligere kapitler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Det er liten 

sammenheng mellom 
oksygenmetningen i 

innløpsrøret og 

maksimalt registrert 
oksygenmetning i 

oppdrettskar. 
 

 

I et resirkuleringsanlegg vil i praksis alt oksygenet tilsettes gjenbrukt vann individuelt i hvert kar eller i 
hver resirkuleringsavdeling. Basert på de ulike prinsippene for tilførsel av oksygen kan en oksygenere 

vannet som kommer inn til fisken i karet til 200 - 400 % metning. Det er mulig å dimensjonere og 

tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede metningen en ønsker å ha i karene på anlegget. Det er ikke 
ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn rundt 100 % metning, og Sintef Fiskeri og Havbruk AS har 

utført målinger av bl.a. oksygennivå i oppdrettskar på flere anlegg i perioden 2003 – 2007, der 

oksygenovermettingen på driftvannet har vært opp mot 250 % overmettet.  
 

Målingene har vært utført etter blekksprutmetoden, dvs 36 målepukter i hvert kar, spredd i karets ulike 

dyp og i ulik avstand fra midten. Målingene viser at det er liten sammenheng (veldig lav korrelasjon) 

mellom oksygenmetning i innløpsrør og maksimalt målt oksygenmetning i oppdrettskar (R2 = 0,0975, 
jf. figur 14 ). Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende 

inn mot karets senter der det var stor sammenheng mellom O2 gradienter og kardiameter (R2 = 0,75), 

dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) 
mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde 

fisk og deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette er 

typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt samlet 

oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 

CO2 - lufting i karet. 
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Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom 

oksygennivå i karet og oksygenmetning i innløpet. Mattilsynets ønske om at oksygenmetningen i karene 

ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble benyttet opp 
mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det ikke mulig å 

unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige innholdet av 

oksygen i vannet.  

 

KONSEKVENSER FOR RESIPIENTFORHOLD 
 

Det ble gjennomført en strømmåling i perioden desember 2019 - januar 2020, samt en forhånds-

undersøkelse ved lokalitetens avløp i januar 2020 (figur 15, Furset 2020, Furset og Todt 2020). 
Strømmålingen målte strøm ved 3, 24 og 42 meters dyp (tabell 10) og noe overraskende var det sterkest 

strøm midt i vannsøylen, men det svært gode strømforhold gjennom hele vannsøylen. Vanntransporten 

på 24 meters dyp gikk hovedsakelig mot sørøst og sør, mens den i de øvre vannmassene hadde en klar 

vanntransport innover Telavågen. Trolig skyldes dette topografien i området der vann som blir presset 
innover Telavågen til en viss grad blir reflektert tilbake mor sør-sørøst av den undersjøiske knausen ved 

Skitflua. Alle målte dyp viser svært lav forekomst av både strømstille (<1 cm/s) og svak strøm (<2 cm/s) 

(tabell 11), noe som tyder på at det er lite stagnasjon i vannmassene. Dette reflekteres også i at  en på 
alle dyp rundt halvparten av tiden har strøm over 5 cm/s. Som det kommer frem i strømrapporten er det 

trolig høy grad av fortynning av de oppløste organiske tilførslene fra avløpet, da Selstøvågen ligger 

svært eksponert til for Nordsjøen i vest. Vannet som kommer fra avløpet vil ha en salinitet  på rundt 15 

‰ hvilket vil si at det vil stige sakte fra 30 meter og oppover i vannsøylen. Det er også i disse vannlagene 
en finner den sterkeste strømmen som vil bidra til denne fortynningen. 

 

Tabell 10. Oppsummering av resultater fra strømmåling i Selstøvågen i perioden 20. desember 2019 – 

29. januar 2020. 

Måledyp  
Snitthastighet 

(cm/s) 

Maks hastighet 

(cm/s) 

Andel strømstille 

(% <1 cm/s) 

Andel sterk strøm 

(% >10 cm/s) 

Hovedretning 

vanntransport 

6 m 6,1 22,4 2,6 13,6 NØ 

24 m 6,4 29,2 2,9 17,0 SSØ 

42 m 5,0 21,2 3,3 6,4 SSØ 

 

Tabell 11. Førekomst av strømstille (<1 cm/s), svak strøm (<2 cm/s), moderat strøm (>5 cm/s) og sterk 

strøm (>10 cm/s) i Selstøvågen i perioden 20. desember 2019 – 29. januar 2020. 

  6 m 24 m 42 m 

Strømstille  

(<1 cm/s) 

Andel (%) 2,6 2,9 3,3 

Total varighet (t) 23,3 28,3 32,0 

Lengste måling (t) 0,5 0,3 0,5 

Svak strøm  

(<2 cm/s) 

Andel (%) 9,1 10,1 13.6 

Total varighet (t) 83,3 97,7 131,2 

Lengste måling (t) 0,5 0,8 0,7 

Moderat strøm  

(>5 cm/s) 

Andel (%) 56,1 55,0 44,6 
Total varighet (t) 512,5 528,8 428,8 

Lengste måling (t) 13,0 25,2 3,0 

Sterk strøm  

(>10 cm/s) 

Andel (%) 13,6 17,0 6,4 

Total varighet (t) 123,8 163,7 61,2 
Lengste måling (t) 2,7 3,8 1,2 
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Figur 15. Plassering av stasjoner fra forhåndsundersøkelsen og strømmåling, anleggets avløp og 

inntak. Øverst til høyre  vises vanntransporten på de tre målte dypene. 

Resultatene fra forhåndsundersøkelsen viser også at det er gode strømforhold i området. Det ble funnet 
skjellsand på alle stasjoner, også på A1 som er stasjonen nærmest avløpet. Stasjonene langs selve 

Teavågen hadde alle et lag med grov skjellsand på toppen av prøven som måtte fjernes for å komme til 

egnet sediment for kjemiske analyser, og er dermed ikke nødvendigvis representativ for den øverste 

delen av sedimentet. Stasjon A1 er stasjonen som ligger mest skjermet til, og ut fra bunndyrsanalysen 
er det også her en finner størst påvirkning på bunnen, da de mest tallrike artene var forurensingstolerante 

børstemarker. Ved prøvetaking var det tareblad i alle prøvene på A1, og C/N-forholdet ved A1 tyder på 

at det i tillegg kan være terrestriske tilførsler ved stasjonen. Trolig er dette et område der tareblader og  
eventuelle terrestriske tilførsler av en viss størrelse sedimenterer, men at det er for gode strømforhold til 

at mindre partikler blir liggende noe særlig lenge. Ut fra strømmålingene gjennomført ved stasjon A1 

vil det hyppig forekomme resuspensjon ved bunnen, og som nevnt tidligere er det moderat strøm (> 

5cm/s) ca halvparten av tiden, både ved bunnen og oppover i vannsøylen. Ettersom det her er snakk om 
et avløp som slipper ut renset avløpsvann/prosessvann, er det ikke snakk om utslipp av partikulært 

materiale, men heller oppløste organiske tilførsler.  

 
Hydrografimålingene ble gjennomført i det dypeste området rett sørvest for A1 og viste en metning på 

87 % på bunnen. Som forventet på en såpass eksponert plass var det svært jevne forhold gjennom hele 

vannsøylen og ingen lagdeling, og oksygenmetningen øverst i vannsøylen var på 93 %. Med tanke på 
nærheten til Nordsjøen i vest og resultatene fra forundersøkelsen og strømundersøkelsen er det trolig 

gode forhold ift. spredning og fortynning av de løste organiske tilførslene fra avløpet. Avhengig av 

vindforholdene kan disse tilførslene bli ført inn i Selstøvågen, men det er lite trolig at en får noe 

eutrofiering da det trolig er for stor utskifting av vannmassene samt at det er  et relativt lite utslipp det 
er snakk om. 
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SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 

En etablering av et landbasert oppdrettsanlegg, vil både styrke det lokale næringsgrunnlaget og sørge 

for flere nye arbeidsplasser lokalt. Anlegget vil også få redusert miljøvirkning for eventuelle sjøanlegg 

det leverer til, da en ved å ta i bruk storsmolt reduserer tiden i åpne merder i sjø.    
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VEDLEGG OM VANNBRUK I SETTEFISKOPPDRETT 

 
Det har skjedd en rivende utvikling i utnyttelsen av vann i settefiskproduksjon. Utgangspunktet er at 

fisken skal ha tilgang på rent vann med tilstrekkelig med oksygen. Dersom man kun benytter oksygenet 
som er tilgjengelig i råvannet, og har krav om at avløpsvannet skal ha minst 7 eller 8 mg O/l, vil bare en 

liten del av oksygenet være tilgjengelig (rød linje i figur A). Dette var utgangspunktet i næringens tidlige 

fase, da gjennomstrømmingsopplegg var dominerende (til venstre i figur B). Det var da vanlig å regne 

at en trengte minst 1 liter vann pr kg fisk 
pr minutt, og gjerne opp mot både 2 og 3 

l/kg /min.  

 

 

 

 

 

 

Figur A. Tilgjengelig oksygen i ulike 

vann-kvaliteter avhengig av temperatur: 
Oksygen i råvannet (grå søyler), 

tilgjengelig andel for fisken (rød linje) 

og tilgjengelig for fisk ved 200 %  
oksygenmetning (blå linje).  

 

 

Det er vanlig å tilsette oksygen til driftsvannet slik at tilgjengelig oksygenmengde i innløpet til karene 
er større. Med samme krav til konsentrasjon i avløpet, kan en da produsere mange ganger så mye fisk 

på en liter vann ved 12oC som en ellers kunne gjort (blå linje i figur A). Ved driftsoksygenering baserer 

en seg på høyt trykk i gassinnløsere for å få mer gass inn i vannet som skal superoksygeneres. Oksygen 
blir tilsatt driftsvannet gjennom delstrømsprisippet da man tar ut en delstrøm og overmetter denne med 

gass før delstrømmen tilsettes hovedledningen og deretter til hvert kar. F.eks. benytter Hydro Gas sitt 

HT system et gasstrykk på opptil 6 bar der det kan oppnås en overmetning på minst 1000 %. Dersom 
delstrømmen utgjør 15 % av vannmengden i hovedledningen, vil inntaksvannet inn til karet være 

overmettet til 250 %. Ønskes en høyere innblandingsprosent, kan man ta ut en ny delstrøm på samme 

vannledning og superoksygenere denne. I alle våre beregninger er minimumsvannbehovet for anlegget 

vanligvis regnet ut fra at en benytter oksygenert vann med 200 % metning inn til karene.  Dette er 
situasjon to fra venstre i figur B, og det er da vanlig å regne at en trenger mellom 0,1 og 0,5 liter vann 

pr kg fisk pr minutt. I denne søknaden er det imidlertid i utgangspunktet anleggets egne tall for planlagt 

vannbruk i gjennomstrømmingsdelen av anlegget lagt til grunn, der fiskens oksygenbehov dekkes inn 
gjennom en kombinasjon av oksygentilsetting i råvannet, individuelll karoksygenering samt karlufting.  

 

Etter hvert har man også montert opplegg for oksygenering av vannet i selve karet. Ved karoksygenering 
benyttes lavtrykksinnløsere, der disse kan dimensjoneres ut fra min - maks belastning med fisk, 

vannmengder tilgjengelig samt ønsket oksygenmetning i karet. Ved karoksygenering føres en ekstra 

ledning med overmettet råvann inn til hvert kar. Hydro Gas sine lavtrykksinnløsere evner å komme opp 

i en metning på langt over 400 % (et trykk på 0,6 - 1,5 bar). Det er således mulig å dimensjonere og 
tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede overmetningen en ønsker på anlegget. Dette ble først 

benyttet som en sikkerhetsløsning for nødstilfeller hvis vanntilførselen skulle stanse, men er nå i større 

grad blitt vanlig for å kunne utnytte vannet lenger i karene. Men da hoper avfallsstoffer fra fisken seg 
opp i vannet, og en må lufte ut CO2 for at vannet skal ha den ønskete kvaliteten for fisken. Med slike 

ordninger (nr to fra høyre i figur B) kan vannbruken reduseres til godt under 0,1 liter pr kg fisk pr 

minutt. CO2 lufting er nå vanlig på hvert enkelt kar i settefiskanlegg med gjennomstrømming. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Temperatur

0

5

10

15

20

25

O
k
sy

g
en

 (
m

g
 O

/l
)

Tilgjengelig oksygen

Oksygen i råvannet

Tilgjengelig oksygen ved 200% oksygenmetning

Tilgjengelig oksygen uten oksygentilsetning



 

 
Rådgivende Biologer AS
  Rapport 3119 

37 

Figur B. Utvikling i vannbruk i settefiskproduksjon, fra de rene gjennomstrømmingsanlegg (til venstre), 

via oksygenering av råvann (to fra venstre), med CO2 lufting (tre fra venstre) til resirkuleringanlegg der 

hele eller deler av vannmengden resirkuleres (til høyre). Rammer for vannbruk er angitt nederst. 

 
 

Dersom en ønsker å holde vannet enda lenger i karene, så vil i tillegg avfallsstoff både fra fiskens faeces 

og spillfôr samle seg opp og gjøre vannkvaliteten dårlig. En må derfor koble på et renseanlegg bestående 

av både filter for å håndtere de partikulære stoffene, samt et biofilter for å håndtere de oppløste stoffene. 
Da kan man i prinsippet resirkulere så godt som det meste av vannet, og vannbehovet er redusert til et 

minimum. Det finnes flere resirkuleringsanlegg som har vært i drift i flere år, der en resirkulerer større 

eller mindre deler av vannet i anlegget til enhver tid. Samlet sett kan en da komme ned i vannbruk på 
under 0,05 liter vann pr kg fisk pr minutt (til høyre i figur B). Dette er ned mot 0,5 % av vannbruken en 

har sammenlignet med et rent gjennomstrømmingsanlegg. 

 

Flere av de nyeste resirkuleringsanleggene bygges nå med RAS II teknologi (Zero Water Exchange) 

som muliggjør svært små utslipp til miljøet og et lavt forbruk av spedevann, dvs. et resirkuleringsanlegg 
med temperaturkontroll, gjenbruk av vann og mekanisk filtrering og biologisk behandling av vannet 

samt effektiv slamhåndtering med avvanning av slam. Det tilsettes oksygen og fjernes partikler, CO2, 

nitrogen og fosfor gjennom ulike prosesser. Uten denitrifikasjon medgår det rundt 250 – 700 liter 
spedevann pr kg fôr gitt. Med denitrifikasjon og fosforfelling kan en komme ned mot 25 – 40 liter 

spedevann pr kg fôr gitt. Dette muliggjør bygging og drift av store resirkuleringsanlegg nær små 

ferskvannskilder, og utslipp til resipienter med begrenset kapasitet grunnet den høye rensegraden og 

utslipp av tilnærmet rent vann. 
 

 

 


