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FORORD  
 

 

Firda Seafood Group AS søker om etablering av settefisk- og postsmoltanlegg for en årsproduksjon på 

inntil 12 millioner postsmolt i Mjåsund Næringspark ved Mjåsundet i Gulen kommune i Vestland. 

Selskapet disponerer tomt i næringsparken innenfor et areal avsatt til bebyggelse og anleggsformål i en 

godkjent reguleringsplan.    

 

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for søknaden om 

nyetablering. Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for vurdering av utslippstillatelse etter 

Forurensningsloven samt vurdering av tillatelse etter Matloven, der en også tar utgangspunkt i 

Naturmangfoldlovens §§4-12. Det er i dokumentasjonen inkludert en konsekvensutredning av de 

omsøkte forhold. Søknaden er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Firda Seafood 

Group AS, samt utførte strøm- og forundersøkelser i tilknytning til søknaden.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Firda Seafood Group AS ved Lina Braanaas Utne for oppdraget. 

 

 Bergen, 6. januar 2021. 
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SAMMENDRAG  
 
Tveranger, B. & G. H. Johnsen 2021. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om etablering av settefisk- og postsmoltanlegg i Mjåsundet i 

Gulen kommune, med konsekvensutredning. Rådgivende Biologer AS, rapport 3276, 40 sider, ISBN 

978- 82-8308-786-4. 
 

Firda Seafood Group AS søker om nyetablering av postsmoltanlegg av laksefisk for en årsproduksjon 

på 6000 tonn levert mengde fisk i Mjåsund næringspark på Mjømna i Gulen kommune i Vestland. 

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet den foreliggende grunnlagsdokumentasjon for å tilfredsstille 

kravene for vurdering av utslipp etter Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter Matloven samt 

konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven.   

 

Firda Seafood Group AS har NVE konsesjon av 13.02.20 for regulering av Mjømnevatnet og 

Randasvatnet og uttak av vann. Det er gitt tillatelse til et maksimalt vannuttak på 9 m³/min, og 

gjennomsnittlig månedlig vannuttak skal ikke overstige 3 m³/min. Ved et fullt utbygget RAS anlegg er 

spedevannsbehovet av ferskvann beregnet til inntil 2,32 m³/min, og uttaket ligger godt innenfor 

rammene i NVE konsesjonen. Etableringen skal skje på areal avsatt til formålet i en reguleringsplan 

godkjent i Gulen kommune 22. mars 2018. 

 

I søknaden presenteres en produksjonsplan basert på produksjon av regnbueørret da dette nå er 

primærbehovet, men anlegget ønsker å kunne produsere postsmolt av både laks og ørret der 

fordelingen mellom disse artene vil kunne variere fra år til år avhengig av etterspørsel. En planlegger 

en årlig produksjon som antallsmessig kan komme til å variere fra 6,0 til 12,0 millioner stk postsmolt 

innenfor en snittstørrelse mellom 500 gram og ett kg, og med inntil 6000 tonn levert mengde fisk årlig. 

Med en antatt biologisk fôrfaktor på 1,0 og frasortering av den minste fisken underveis, vil det til 

denne produksjonen medgå opp til 6100 tonn fôr årlig. Utslippet vil bli som vist i tabell 1. 

 

Tabell 1. Omsøkt årlig utslippsramme fra en produksjon på 6000 tonn levert mengde fisk med bruk av 

6100 tonn fôr fra anlegget til Firda Seafood Group AS sitt anlegg i Mjåsundet.  

 

Omsøkt ramme Firda Seafood Group AS. Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

Utslipp til sjø  164,3 tonn 23,2 tonn 152,5 tonn 

 

Utslipp av renset vann fra anlegget er planlagt lagt ut på omtrent 30 m dyp utenfor anlegget i 

Mjåsundet. Undersøkelser utført i 2017 viste meget gode strøm- og vannutskiftingsforhold utenfor 

utslippet (Hestnes 2017). En resipientundersøkelse i 2017 viste meget gode naturgitte forhold i 

utslippsområdet til anlegget i Mjåsundet med et grovkornet sediment, høy diversitet av bunndyr og 

naturtilstand «Meget god», «Svært god» og «God» i anleggs- og overgangssonen til det planlagte 

utslippet (Tvedten 2017).  

 

Det er inkludert en enkel konsekvensvurdering, der en tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-

12 for vurdering av virkning på det ytre miljø i Mjåsundet. Den omsøkte nyetableringen medfører ikke 

naturinngrep utover bygging av et resirkuleringsanlegg på selve anleggsområdet, som er avsatt til 

«bebyggelse og anleggsformål» i en vedtatt reguleringsplan. Forhold knyttet til fiskevelferd, 

smittehensyn og matloven er delvis omtalt, og dekkes opp i de beredskapsplaner og risikoanalyser 

anlegget har utarbeidet, og som vedlegges søknaden.   

 

En nyetablering av et postsmoltanlegg vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både ved 

etablering av nye arbeidsplasser, men særlig ved å sikre lokal postsmolt til Firda Seafood Group AS 

sine matfiskanlegg i området. Anleggets kunder vil også få tilført en større og mer robust settefisk som 

vil gi redusert produksjonstid i sjø, redusert svinn, redusert tidsrom for lusepåslag og økt lønnsomhet. 

Anlegget vil også gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det bygges i henhold til NS 9416 der 

det benyttes best tilgjengelig teknologi og vil således bli svært rømningssikkert.   
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FIRDA SEAFOOD GROUP AS 
 

SØKER 
 

Firda Seafood Group AS  

Organisasjonsnummer: 975 966 279 

Adresse: Kalvøyna 75, 5970 Byrknesøy 

Kontaktperson:  Lina Braanaas Utne 

Telefon:  454 81 497 

E-post:   lina@firdasea.no 

 

 

Firda Seafood Group AS er et familieeid selskap etablert i 1986 i Flora kommune. Firda Seafood 

Group AS driver produksjon og salg av yngel, settefisk og matfisk av hovedsakelig ørret gjennom 

selskapene Firda Settefisk AS, Firda Settefisk Alvøen AS, Firda Settefisk Arnafjord AS og Firda 

Sjøfarmer AS. Konsernet har et moderne slakteri - M.E. Birknes Eftf. AS - på Byrknesøy. Eksport av 

fisk skjer gjennom Firda Seafood AS. Skjerjehamn kurs- og konferansehotell og visningssenteret for 

havbruk inngår også i gruppen.  

 

 

POSTSMOLTPRODUKSJON 
 

Det er flere grunner til at Firda Seafood Group AS søker om oppdrett av stor smolt (postsmolt) i 

anlegget. Matfiskanleggene etterspør en større og mer robust smolt og grunngir dette med følgende 

forhold: 
 

Landbasert oppdrett av stort smolt i et stabilt karmiljø med god kontroll på miljøparametrene sørger 

for god fiskevelferd og redusert eksponering for sykdom og lakselus i postsmoltfasen i sjø. Som en 

følge av dette antas det at totaldødeligheten fra rogn til slaktefisk reduseres betydelig. 
 

Utsett av stor smolt reduserer produksjonstiden i sjø vesentlig og muliggjør en reduksjon i 

gjennomsnittlig produksjonstid i sjø fra utslett til slakt fra 15 – 22 måneder til 9 – 13 måneder på en 

lokalitet. Dette fører til en kraftig reduksjon av tidsrommet fisken er eksponert for sykdom og lus samt 

redusert bruk av medisiner og lusemidler der gevinsten blir redusert dødelighet. 
 

Kortere produksjonstid i sjø gir en kraftig reduksjon i produksjon av lakselus samt mulighet for lengre 

brakklegging både før og etter smoltutvandringen om våren, slik at lusenivået i området kan holdes 

lavt i smoltutvandringsperioden. 
 

Utsett av stor smolt fra landbasert oppdrett muliggjør kontroll på mange miljøparametre som igjen gir 

økt kontroll med produksjonen. Da smolten er større ved utsett og mer robust og har en kortere 

produksjonssyklus i sjø medfører dette lavere fôrfaktor på grunn av totalt sett kortere 

produksjonssyklus, redusert utgang i sjøvannsfasen, mindre risiko for rømming av liten smolt, økt 

tilvekst og reduserte vaksineskader pga. vaksinering av større smolt samt redusert forbruk av 

medisiner/legemidler.   

 

GEOGRAFISK PLASSSERING AV LOKALITETEN  
 

Lokaliteten ligger på Mjømna i Mjåsund næringspark ut mot Mjåsundet i Gulen kommune i Vestland 

(posisjon senter N: 60o 54,727’ Ø: 4o 57,225’). Lokaliteten ligger innenfor et industriområde med 

reguleringsplan godkjent av Gulen kommunestyre 22.03.2018 for gnr 91 bnr 6 mfl (figur 1 og 3).  

 

 

mailto:lina@firdasea.no
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Figur 1. Plassering av det planlagte RAS anlegget i Mjåsund Næringspark ut mot Mjåsundet (fra 

https://kart.fiskeridir.no/ ). 

 

Firda Seafood Group AS søker om et anlegg for produksjon av postsmolt mellom 0,5 og ett kg fra 

rogninnlegg. Anlegget skal produsere postsmolt til egne matfiskanlegg i gruppen, men det kan også bli 

aktuelt å produsere for videresalg til oppdrettsnæringen. Anleggets behov for ferskvann skal dekkes 

med inntak av vann fra nærliggende vassdrag, dvs Mjømnevassdraget og Randalsvassdraget. Det 

foreligger egen NVE konsesjon fra 20.02.2020 for uttak av vann til postsmoltanlegget. Til produksjon 

av postsmolt og skal det også benyttes UV behandlet sjøvann tatt inn fra rundt 80 meters dyp nord i 

Mjåsundet (figur 2 og 10). 

 

 

 

https://kart.fiskeridir.no/
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Figur 2. Oversikt/planskisse over det planlagte landbaserte RAS anlegget for produksjon av postsmolt 

av laksefisk i Mjåsundet med tilhørende rørgater for tilførsel av ferskvann til anlegget samt utslipp og 

sjøvanninntak i Mjåsundet. 

 

Det skal bygges et RAS I anlegg i Mjåsundet. Selve anlegget vil bli etablert på et areal på selveiende 

grunn tilknyttet gnr 91, bnr 144 og 146.  

 

 
 

Figur 3. Anlegget skal etableres innenfor gult skravert areal (kategori BAA) avsatt til «angitt 

bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål» i godkjent reguleringsplan 

datert 22.03.2018 for gnr 91 bnr 6 mfl. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3276 7 

ANLEGGET 
 

Firda Seafood Group AS planlegger å bygge et større anlegg for produksjon av postsmolt basert på 

kjent resirkuleringsteknologi (RAS-1) levert av Nofitech AS. Samlet årlig produksjon i et fullt utbygd 

anlegg vil være 6.000 tonn levert mengde levende fisk med en samlet fôrbruk på 6.100 tonn. Anlegget 

planlegges bygget for alle livsstadier fra innlegg av øyerogn til leveringsklar postsmolt mellom 0,5 og 

ett kg.   

 

Alle anlegget sine avdelinger bygges innomhus og som egne smittemessig adskilte avdelinger. I tillegg 

vil alle de sju planlagte postsmolthallene være fysisk adskilte hverandre slik at det er mulig å holde 

flere fiskegrupper i postsmolthallene samtidig uten at de overlapper hverandre i de enkelte 

avdelingene (figur 4). 

 

Klekkeri

Postsmolthall 1

Postsmolthall 2

startfôring

smoltavdeling

Postsmolthall 3

Postsmolthall 4

Postsmolthall 5 Postsmolthall 6 Postsmolthall 7

 
 

Figur 4. Oversikt over det nye resirkuleringsanlegget sine ulike avdelinger og kar slik som det 

framstår på søknadstidspunktet. Fra Nofitech AS 
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Fullt utbygget vil anlegget bestå av 8 moduler som alle skal drives med RAS teknologi. En modul 

inneholder klekkeri, startforingsavdeling og smoltavdeling, mens de resterende 7 modulene er 

postsmolthaller jf. figur 4 og 5.  

 

 

  

 
 

 

Figur 5. 3D illustrasjon som viser anleggets ulike avdelinger, som hver utgjør sin egen smittemessige 

enhet. Fra Nofitech. 

 

Klekkeriet vil ha 10 klekkeskap med en kapasitet på inntil 3,5 mill stk rognkorn (øyerogn) pr innlegg. 

Klekkeriet, starfôringsavdelingen og påvekst 1-avdelingen vil bli drevet med resirkuleringsteknologi 

og bruk av ferskvann. Postsmolthallene blir brakkvannsavdelinger som drives med 

resirkuleringsteknologi som er tilpasset bruk av ferskvann og sjøvann og etter hvert med full 

sjøtilvenning i sluttfasen av produksjonssyklusen til hver fiskegruppe.  

 

I resirkuleringsanlegget vil vannforsyningen bestå av rundt 99 % resirkulert vann og 0,5 – 1,0 % nytt 

vann (spedevann). Driftsvannet blir partikkelrenset gjennom et mekanisk filter, ammonium blir 

avgiftet i et biofilter, vannet blir luftet for å fjerne karbondioksyd og deretter tilsatt oksygen og til slutt 

behandlet for å fjerne bakterier og virus før det returneres til tankene. Mengden nytt ferskvann 

(spedevann) er beregnet til i gjennomsnitt over året på mellom 2,14 og 2,32 m³/min fordelt på 30 l/min 

i klekkeriet, maksimalt 310 l/min i startfôringshallen, 1,65 m³/min i smoltavdelingen og 3,7 m³/min i 

postsmothallene (jf. tabell 5 og 6). Resirkuleringsanlegget blir bygget med sentral resirkulering i hver 

avdeling i hallen som huser startfôrings- og smoltavdelingen og i hver av postsmolhallene. Resten av 

spedevannbruken vil være sjøvann der fisken i postsmolthallene vil gå på 12 – 25 ‰ sjøvann. Samlet 

gjennomsnittlig spedevannforbruk inkludert sjøvann er beregnet til rundt 3,5 m³/min. 

 

Karkapasiteten for tilvekst i resirkuleringsanlegget er fordelt på følgende kar: 

• 8 stk 7 m kar (startfôring) med vannhøyde 2,0 m og volum på 90 m3 = 720 m³ 

• 6 stk 14 m kar (smoltavdeling) med vannhøyde 4,9 m og volum på 883 m3 = 5300 m³ 

• 4 stk 20 m kar (postsmolthall 1 – 7) med vannhøyde 6,1 m og volum på 2300 m3 = 9.200 m³, til 

sammen 64.400 m³ 
 

Fôringskapasiteten i anlegget er på 1000 kg/døgn i starfôringshallen, 4400 kg/døgn i smoltavdelingen 

og opp mot 7.000 kg/døgn i hver av postsmolthallene. 
 

Med dette resirkuleringsanlegget vil karkapasiteten for påvekst på anlegget bli på totalt 69.700 m³.  

Disse vil bli utstyrt med CO2 lufting. Med en produksjon av 12 mill stk postsmolt på 500 gram og en 

maksimalbelastning på 1992 tonn fisk i anlegget i juli, vil gjennomsnittstettheten i karene ikke 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3276 9 

overstige 28,2 kg/m³. Tettheten i startfôringsavdelingen vil ikke overstige 49,1 kg/ m³.  Tettheten i 

smoltavdelingen vil ikke overstige 55,4 kg/m³. Tettheten i postsmolthallene vil ikke overstige 56,2 

kg/m³.  Med en produksjon av 6 mill stk postsmolt på 1000 gram og en maksimalbelastning på 2558 

tonn fisk i anlegget i august, vil gjennomsnittstettheten i karene ikke overstige 36,3 kg/m³. Tettheten i 

startfôringsavdelingen vil ikke overstige 32,8 kg/ m³.  Tettheten i smoltavdelingen vil ikke overstige 

41,9 kg/m³. Tettheten i postsmolthallene vil ikke overstige 73,3 kg/m³.   

 

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. Omsøkte 

anleggskonfigurasjon er en planskisse, som også kan endres underveis i utbyggingsprosessen for å 

tilpasse den mengde fisk anlegget til enhver tid ønsker å produsere innenfor konsesjonsrammen. 

Anleggskonfigurasjonen i denne søknaden er omsøkt slik da det er dette arealet som er i samsvar med 

arealdisponeringen i kommuneplanen. Dette gjør at anlegget alltid vil kunne driftes innenfor 

forsvarlige rammer med hensyn på fiskevelferd og miljø. En endring av anleggskonfigurasjonen er 

primært en byggesak for kommunen så lenge anlegget driftes innenfor de rammer som er fastsatt i 

konsesjonspapirene.  
 

VANNINNTAK, VANNKVALITET OG VANNBEHANDLING  
 

NVE har 13. februar 2020 gitt tillatelse etter vannressursloven til uttak av vann, der Mjømnevatnet 

skal fungere som inntakskilde til postsmoltanlegget, og at ferskvann i tillegg pumpes via en 

overføringsledning fra Randalsvatnet til Mjømnevatnet når hovedmagasin ikke har overløp.  

 

Fra Mjømnevatnet planlegges vannet ført fram til anlegget via en rundt 600 m lang 300 mm 

plastleding nedgravd i grøft til et vanntårn på anleggsområdet hvor vannet først renses gjennom et 

Hydrotech trommelfiltere hvor vannet filtreres gjennom 10 μm filter og UV behandles før det kommer 

inn i en nivåtank med rist for lufting. Vannet blir pH-justert med kalk, og tilsettes så oksygen i kjegler 

før det fordeles til karene.  
 

Vannkvalitet  

  

Oktober 2020 ble det tatt vannprøver fra utløpet av Mjømnevatnet og Randalsvatnet for analyse av 

tungmetaller (tabell 2) og utvidet ionebalanse med surhetsparametre (tabellene 3 og 4). Det er også 

hentet inn tidligere målinger fra vanndirektiv-databasen Vannmiljø for Mjømnevatnets innhold av 

tungmetaller.   

 

Konsentrasjonene av tungmetaller var lave i begge innsjøene. For kobber, krom, nikkel og kvikksølv 

tilsvarte målingene «bakgrunnsverdier», mens for de øvrige var det svakt forhøyete verdier tilsvarende 

tilstand «god». Målinger fra 2012 fra Mjømnevatnet viser litt høyere verdier for kobber og krom, men 

fremdeles «god» vannkvalitet (tabell 2).  

 

Tabell 2. Analyser av tungmetaller i råvann i utløpene fra Mjømnevatnet og Randalsvatnet 22.oktober 

2020, analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Målingene fra 2012 

er fra Vannmiljø. Verdiene er vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608 fra 2020, fra 

Statens forurensingstilsyns veileder TA-2229 fra 2007og med denne fargeskala: 

 

I = «Bakgrunn» II = «God» III = «Moderat» IV = «Dårlig» V = «Svært dårlig» 

  

Innsjø  Dato 
Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Nikkel Sink Kvikksølv 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Mjømnevatnet 
22.10.2020 0,19 0,56 0,014 0,10 0,058 0,17 2,9 <0,001 

13.09.2012 0,24 0,68 0,02 0,36 0,1 0,19 4,0 - 

Randalsvatnet 22.10.2020 0,17 0,60 0,013 0,17 0,084 0,25 3,0 <0,001 
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Prøvene analysert for utvidet forsuringskjemi med full ionebalanse indikerer at vannkildene er så sure, 

at det uten videre behandling kan skape problem for laks. Surheten var pH=5,2 og 5.3, som tilsvarer 

tilstand «moderat» for laks, og innhold av labilt aluminium var 20 µg/l i Mjømnevatnet og 32 µg/l i 

Randalsvatnet (tabell 3). Dette tilsvarer «dårlig» for begge to i henhold til vanndirektiv veileder 

2:2018 med hensyn på laks. Syrenøytraliserende kapasitet (ANC på engelsk), beskriver ionebalanse og 

evne til å håndtere forsuring. Mjømnevatnet hadde en ANC på 18 µekv/l og Randalsvatnet hadde 

ANC på 43 µekv/l. For «svært kalkfattige», «humøse» og «lavtliggende» innsjøer tilsvarer dette 

«svært god» for Randalsvatnet og «moderat» for Mjømnevatnet. 

 

Tabell 3. Analyser av utvidet ionebalanse og forsuringsparametere i utløpene fra Mjømnevatnet og 

Randalsvatnet 22.oktober 2020, analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS.  

 

Innsjø  
Surhet Farge Alkalitet Sulfat Klorid Nitrat TOC Aluminium µg/l 

pH mg Pt/l mmol/l mg SO4/l mg Cl/l µg N/l mg C/l Total Reaktiv Illabil Labil 

Mjømnevatn 5,2 59 <0,01 1,35 9,79 39 6,5 120 57 37 20 

Randalsvatn 5,3 76 <0,01 0,94 6,48 57 8,8 170 97 65 32 

 

Tabell 4. Analyser av utvidet ionebalanse og forsuringsparametere i utløpene fra Mjømnevatnet og 

Randalsvatnet 22.oktober 2020, analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS.  

 

Innsjø  
Silisium Kalsium Magnesium Natrium Kalium ANC 

mg/l mg Ca/l mg Mg/l mg Na/l mg K/l µekv/l 

Mjømnevatn 0,39 0,49 0,63 5,5 0,44 18 

Randalsvatn 0,56 0,47 0,45 4,1 0,45 43 

 

 
 

Vannbehandling  

 

Råvannet fra Mjømnevatnet planlegges filtrert og skal behandles/desinfiseres med ozon før det 

benyttes på anlegget. I tillegg vil råvannet bli pH-justert, 
 

Anlegget planlegger oksygenering av både nytt vann inn til anlegget og resirkulert vann 

(grunnoksygenering) og ved diffusorer til de enkelte karene. I resirkuleringsanlegget blir naturlig nok 

nesten alt oksygenet tilsatt eksternt. Det skal investeres i utstyr som sørger for oksygentilsetting i det 

rensete driftsvannet (høytrykksinnløsere) samt individuell oksygenstilsetting til hvert av karene i 

smolthall 2 og 3. Det samme vil gjelde i smolthall 4. Til dette benyttes oksygeninnblander 

(lavtrykksinnløser) på vanninntaket til hvert enkelt kar (Oxytech).  
 

Alternativt benyttes Sterner diffusorer for å sikre jevn og stabil oksygentilsetting. Her benyttes et 

system med datastyrte magnetventiler som gir automatisk tilførsel av oksygen. Magnetventilene åpner 

seg ved en nedre grense på 70 % oksygenmetning i driftsvannet og stenges ved en oksygenmetning på 

10 mg O2/l vann.  

 

I tillegg skal det i alle avdelingene/hallene og i hvert enkelt kar etablert system for intern sirkulasjon 

av vannet og utlufting av CO2. Dette systemet gir fisken et stabilt og godt miljø. Anlegget er og vil bli 

delt opp i soner og avdelinger slik at hver gruppe fisk sluses gjennom som egne grupper innenfor hver 

sin produksjonsmessige enhet/avdeling (startfôring og smoltavdeling og i smolthall 1 – 7). Likeså 

viktig er karlufting en sikkerhet for uforutsette hendelser som f. eks en midlertidig stopp i 

vanntilførselen (lekkasjer og brudd på inntaksledninger).  
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Hver avdeling og smolthall har sin egen resirkuleringsenhet, hvor biofilteret renser vannet (biologisk 

vannbehandling) og sørger for nedbryting av ammonium til nitrogen. Biofilteret i alle avdelinger er av 

typen MBBR (moving bed bioreactor). Biofilteret trenger en viss modningsprosess i oppstartsfasen. 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 7,5 i et 

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

resirkuleringsanlegg. 

 

Anlegget planlegger å legge ut et rundt 575 meter langt 400 mm sjøvannsinntak nord i Mjåsundet på 

rundt 80 m dyp (figur 2 og 10). Vannet planlegges filtreres gjennom en 90 µm filterduk og UV-

behandles før det benyttes på anlegget. Sjøvannsinntaket har en planlagt pumpekapasitet på 20 m³/min 

i forbindelse med fylling av kar. Dette for å sikre redundance i forhold til både drift og flushing/fylling 

av kar. 

 

Ferskvann benyttes i startfôrings- og tilvekstavdelingen for smolt, mens sjøvann skal benyttes i 

postsmolthallene, som blir rene brakkvannsavdelinger, samt at en og kan benytte sjøvann i forbindelse 

med full sjøvannstilvenning fram mot levering av sjøklar settefisk/postsmolt. 

 

Fiskens velferdsmessige krav til et godt internmiljø i karene er mellom annet avhengig av karene sin 

hydrauliske kapasitet, som er et uttrykk for karenes selvrensingsevne, dvs at avfall som samles på 

bunnen også skylles til avløp. Hydraulisk kapasitet i karene er i utgangspunktet en funksjon av 

mengde fisk i karene, karenes volum samt mengde nytt vann i karene. For å opprettholde en stabil 

vannkvalitet, er vannets oppholdstid i hver karenhet under en time ved større fisketettheter i karene. 

Dette sikrer god partikkelfjerning og stabil vannkjemi i hele vannsøylen og karets radius. 

 

 

PLANLAGT PRODUKSJON 
 

Smolt kan nå i prinsippet produseres i alle ulike størrelser i landbaserte anlegg, fra en vanlig 100 gram 

sjøtilvendt smolt til stor postsmolt på opp mot ett kg. Anlegget planlegger å produsere postsmolt av 

ørret av ulike størrelser i intervallet mellom 500 til 1000 gram, her illustrert med en produksjonsplan 

basert på et høyt antall fisk og ordinær postsmoltstørrelse, og en produksjonsplan basert på et lavere 

antall og høyrere individvekt, dvs produksjon av ett kg stor postsmolt. I praksis vil anlegget produsere 

fisk av alle størrelser innenfor et årlig omsøkt biomassetak på 6000 tonn levert mengde fisk i året. Men 

anlegget ønsker også å ha mulighet til å kunne produsere postsmolt av laks der fordelingen mellom 

ørret og laks vil kunne komme til å variere fra år til år avhengig av hva som til enhver tid er 

matfiskanleggene sine behov.    
 

Ved en produksjon av sjøklar postsmolt ørret av «ordinær» størrelse legger anlegget opp til å 

produsere følgende fire grupper med postsmolt:  
 

• Gruppe 1: 3,75 mill. øyerogn legges inn i slutten av desember, og 3,55 millioner yngel 

klekkes og startfôres rundt 15. februar (uke 8). Fisken fôres fram til 3,0 mill. Høstfisk gruppe 

1 med snittvekt rundt 500 gram for levering i uke 36 (rundt 5. september) 

• Gruppe 2: 3,75 mill. øyerogn legges inn i midten av februar, og 3,55 millioner yngel klekkes 

og startfôres rundt 25. april (uke 17). Fisken fôres fram til 3,0 mill. Høstfisk gruppe 2 med 

snittvekt rundt 500 gram for levering i uke 45 (rundt 10. november) 

• Gruppe 3: 3,75 mill. øyerogn legges inn rundt 25. april, og 3,55 millioner yngel klekkes og 

startfôres rundt 25. juni (uke 26). Fisken fôres fram til 3,0 mill. Vårfisk gruppe 1 med 

snittvekt rundt 500 gram for levering i uke 13 (rundt 1. april) 

• Gruppe 4: 3,75 mill. øyerogn legges inn rundt 1. august, og 3,55 millioner yngel klekkes og 

startfôres rundt 1. oktober (uke 40). Fisken fôres fram til 3,0 mill. sein Vårfisk gruppe 2 med 

snittvekt rundt 500 gram for levering i uke 27 (rundt 1. juli) 
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Anlegget planlegges slik at alle fire gruppene med fisk totalt sett skal gjennom tre ulike avdelinger i 

anlegget før levering, og hver av de to høstgruppene av postsmolt oppholder seg i 9 uker i 

startfôringsavdelingen og smoltavdelingen og 11 uker i posmolthallene. Hver av de to vårgruppene av 

postmolt oppholder seg i 14 uker i startfôringsavdelingen, 11 uker i smoltavdelingen og 15 uker i 

posmolthallene. I produksjonsplanen er det skissert at postsmolten fra hver gruppe leveres den siste 

uken, men i praktisk oppdrett blir det jevn levering av postsmolt de siste ukene fram til 

postsmolthallene er tømt. 

 

Øyerognen legges inn i klekkeriet, som etter 9 uker klekkes og flyttes over i startfôringshallen som 0,2 

grams yngel.  

 

Yngelen som skal bli høstfisk holdes i startfôringsavdelingen i 9 uker, sorteres og flyttes over til 

smoltavdelingen som 12,4 grams yngel. Fisken sorteres og vaksineres når den er rundt 45 gram. Siden 

anlegget skal produsere postsmolt, planlegges det ikke lysstyring av de ulike gruppene, og ørret 

trenger heller ikke ekstra lysstimuli for å smoltifisere. Etter 9 uker i smoltavdelingen sorteres og flyttes 

fisken over til postsmolthallene som 100 grams fisk og settes på 15 ‰ brakkvann. Etter 11 uker i 

postsmolthallene leveres begge gruppene med høstfisk som 500 grams postsmolt.  
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Figur 6. Planlagt produksjon på 12,0 millioner 

postsmolt fordelt på fire grupper fisk ved anlegget 

til Firda Seafood Group AS i Mjåsundet: Antall 

fisk (over), snittvekt på fisken i anlegget (søyler) 

og de enkelte gruppene (linjer) (over til høyre) og 

biomasse (til høyre) ved utgangen av hver uke. 
 

 

Yngelen som skal bli vårfisk holdes i startfôringsavdelingen i 14 uker, sorteres og flyttes over til 

smoltavdelingen som 14,1 grams yngel. Fisken sorteres og vaksineres når den er rundt 52 gram. Etter 

11 uker i smoltavdelingen sorteres og flyttes fisken over til postsmolthallene som 90 grams fisk og 

settes på 15 ‰ brakkvann. Etter 15 uker i postsmolthallene leveres begge gruppene med vårfisk som 

500 grams postsmolt.  

 

For å få full utnyttelse av anlegget planlegges produksjonen å være mest mulig strømlinjeformet i den 

forstand at det legges inn to innlegg av øyerogn der det brukes totalt 29 uker å produsere fram de to 

gruppene med høstfisk fra startfôring og fram til postsmolten er ute av anlegget. Og det brukes totalt 

40 uker å produsere fram de to gruppene med vårfisk fra startfôring og fram til postsmolten er ute av 

anlegget. Ved dette forslaget til produksjonsplan spres også de ulike gruppene av postsmolt til 

gunstige tidspunkt for utsett tidlig og ikke alt for sent på høsten samt relativt tidlig på våren og midt på 

sommeren. Samtidig er produksjonen planlagt slik at hver gruppe oppholder seg i hver sin avdeling på 

anlegget uten at gruppene overlapper hverandre for på den måten å oppnå et effektivt skille mellom 

hvert innlegg i hver avdeling, at hver gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet, samt 

at all fisken alltid er ute av en avdeling før neste gruppe kommer inn (jf. figur 7). Klekkeriet, 

startfôringshallen, smoltavdelingen og postsmolthallene rengjøres og desinfiseres før nytt rogninnlegg 

og nye grupper flyttes mellom avdelingene. 
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For året som helhet er produksjonssyklusen for de fire ulike gruppene som følger: Øyerogn legges inn 

i klekkeriet i uke 51, 8, 17 og 31. Nyklekt yngel overføres til startfôringshallen i uke 8, 17, 26 og 40. 

Yngel fra startfôringshallen overføres til smoltavdelingen i uke 17, 26, 40 og uke 2. Fisk fra 

smoltavdelingen overføres til smolthallene (vekselsvis hall 1 – 4 og 5 – 7) i uke 26, 35, 51 og uke 13. 

Postsmolt fra smolthallene leveres i uke 36, 45, 13 og 27 (jf tabell 5 og figur 7), men i praksis leveres 

det postsmolt fra hver gruppe de siste ukene. 

 

Ved produksjon av høstfisk planlegges det å holde en 

temperatur på 8 ºC i klekkeriet, 12 – 14 ºC i 

startforingshallen og 14 ºC i smoltavdelingen og 

postsmolthallene. Ved produksjon av vårfisk planlegges 

det å holde en temperatur på 8 ºC i klekkeriet, 12 ºC i 

startforingshallen, 11 ºC i smoltavdelingen og 10 – 12 ºC i 

postsmolthallene.   

 

Tabell 5 og figur 6 gir en samlet ukentlig oversikt over 

anlegget planlagte aktiviteter og driftssyklus.  

 

Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 6000 tonn. 

Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på omtrent 6100 

tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 

15 % svinn/utsortering fra startfôring og gjennom 

produksjonssyklusen fram til fisken er levert fra anlegget. 

Dette tapet utgjør en samlet fiskemengde på rundt 100 

tonn for hele anlegget (fra tabell 5). Med en fôrfaktor på 

1.0, vil det medgå 6100 tonn fôr årlig. Anlegget er 

designet for en maksimal utfôring pr dag på 1000 kg i 

startfôringsavdelingen, 4400 kg i smoltavdelingen og 

7000 kg i hver av postsmolthallene. Det planlagte 

anlegget vil ha en maksimalbelastning på henholdsvis vel 

1880 tonn, ca 2000 tonn og vel 1960 tonn i uke 13, 27 og 

36.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på 

fire innlegg av 3,75 mill stk øyerogn i klekkeriet. 
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Tabell 5 del 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «høstfisk gruppe 1» i det nye postsmoltanlegget 

i Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer fisk, 

samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen fortsetter på de neste 

fire sidene. 
 
Måned Uke Høstfisk, gruppe 1

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³
1 3690 8
2 3660 8

JAN 3 3630 8
4 3615 8
5 3608 8
6 3600 8

FEB 7 3555 0,16 Legges inn i kar 12
8 3548 0,26 0,9 Startfôring 12 0,52 0,015 0,5 1,3 700
9 3477 0,41 1,4 14 0,81 0,024 0,7 2,0 700

10 3407 0,66 2,2 14 1,29 0,038 1,1 3,2 700
MAR 11 3356 1,05 3,5 14 2,03 0,060 1,8 5,0 700

12 3306 1,68 5,6 14 3,20 0,095 2,2 7,9 700
13 3256 2,69 8,8 14 4,17 0,124 3,5 12,5 700
14 3208 4,03 12,9 14 6,14 0,183 5,2 18,5 700

APR 15 3156 6,04 19,1 14 9,43 0,281 7,6 27,2 700
16 3148 9,05 28,5 14 10,5 0,314 11,4 40,7 700
17 3144 12,42 39,0 Overføres til smoltavd. 14 11,2 0,333 15,6 7,4 5 300
18 3133 16,04 50,2 14 14,4 0,429 20,1 9,5 5 300
19 3122 20,71 64,7 14 18,5 0,552 25,9 12,2 5 300

MAI 20 3111 26,75 83,2 14 23,9 0,710 33,3 15,7 5 300
21 3100 34,54 107,1 14 30,7 0,914 42,8 20,2 5 300
22 3089 44,60 137,8 Sortering og vaksinering 14 39,5 1,18 55,1 26,0 5 300
23 3079 57,59 177,3 14 50,9 1,51 70,9 33,5 5 300

JUN 24 3068 74,37 228,2 14 65,6 1,95 91,3 43,0 5 300
25 3059 96,04 293,8 14 47,7 1,42 117,5 55,4 5 300
26 3051 111,92 341,5 Overføres til postsm. 1 - 4 14 55,5 1,65 136,6 9,3 36 800
27 3044 130,42 396,9 Settes på 15 ‰ brakkvann 14 64,5 1,92 158,8 10,8 36 800

JUL 28 3036 151,98 461,4 14 75,5 2,25 184,6 12,5 36 800
29 3031 177,11 536,9 14 87,8 2,61 214,8 14,6 36 800
30 3027 206,40 624,7 14 102,2 3,04 249,9 17,0 36 800
31 3022 240,52 726,9 14 118,9 3,54 290,8 19,8 36 800
32 3018 280,29 845,9 14 138,4 4,12 338,3 23,0 36 800

AUG 33 3013 326,64 984,3 14 161,0 4,79 393,7 26,7 36 800
34 3009 380,65 1145,3 14 187,4 5,58 458,1 31,1 36 800
35 3004 443,58 1332,6 14 150,0 4,46 533,1 36,2 36 800
36 3000 516,93 1550,6 14 68,0 2,02 620,3 42,1 36 800

SEP 37
38
39
40

OKT 41
42
43
44

NOV 45
46
47
48
49

DES 50
51 3750 klekkeri 8
52 3720 8
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Tabell 5 del 2.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «høstfisk gruppe 2» i det nye 

postsmoltanlegget i Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året 

av alle typer fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen 

fortsetter på de neste tre sidene. 

 
Måned Uke Høstfisk, gruppe 2

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³
1
2

JAN 3
4
5
6

FEB 7
8 3750 klekkeri 8
9 3720 8

10 3690 8
MAR 11 3660 8

12 3630 8
13 3615 8
14 3608 8

APR 15 3600 8
16 3555 0,16 legges inn i kar 12
17 3548 0,26 0,9 Startfôring 12 0,52 0,015 0,5 1,3 700
18 3477 0,41 1,4 14 0,81 0,024 0,7 2,0 700
19 3407 0,66 2,2 14 1,29 0,038 1,1 3,2 700

MAI 20 3356 1,05 3,5 14 2,03 0,060 1,8 5,0 700
21 3306 1,68 5,6 14 3,20 0,095 2,8 7,9 700
22 3256 2,69 8,8 14 4,17 0,124 4,4 12,5 700
23 3208 4,03 12,9 14 6,14 0,183 6,5 18,5 700

JUN 24 3156 6,04 19,1 14 9,43 0,281 7,6 27,2 700
25 3148 9,05 28,5 14 10,5 0,314 11,4 40,7 700
26 3144 12,42 39,0 Overføres til smoltavd. 14 11,2 0,333 15,6 7,4 5 300
27 3133 16,04 50,2 14 14,4 0,429 20,1 9,5 5 300

JUL 28 3122 20,71 64,7 14 18,5 0,552 25,9 12,2 5 300
29 3111 26,75 83,2 14 23,9 0,710 33,3 15,7 5 300
30 3100 34,54 107,1 14 30,7 0,914 42,8 20,2 5 300
31 3089 44,60 137,8 Sortering og vaksinering 14 39,5 1,18 55,1 26,0 5 300
32 3079 57,59 177,3 14 50,9 1,51 70,9 33,5 5 300

AUG 33 3068 74,37 228,2 14 65,6 1,95 91,3 43,0 5 300
34 3059 96,04 293,8 14 47,7 1,42 117,5 55,4 5 300
35 3051 111,92 341,5 Overføres til postsm. 5 - 7 14 55,5 1,65 136,6 12,4 27 600
36 3044 130,42 396,9 Settes på 15 ‰ brakkvann 14 64,5 1,92 158,8 14,4 27 600

SEP 37 3036 151,98 461,4 14 75,5 2,25 184,6 16,7 27 600
38 3031 177,11 536,9 14 87,8 2,61 214,8 19,5 27 600
39 3027 206,40 624,7 14 102,2 3,04 249,9 22,6 27 600
40 3022 240,52 726,9 14 118,9 3,54 290,8 26,3 27 600

OKT 41 3018 280,29 845,9 14 138,4 4,12 338,3 30,6 27 600
42 3013 326,64 984,3 14 161,0 4,79 393,7 35,7 27 600
43 3009 380,65 1145,3 14 187,4 5,58 458,1 41,5 27 600
44 3004 443,58 1332,6 14 150,0 4,46 533,1 48,3 27 600

NOV 45 3000 516,93 1550,6 14 68,0 2,02 620,3 56,2 27 600
46
47
48
49

DES 50
51
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3276 16 

Tabell 5 del 3.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «vårfisk gruppe 1» i det nye postsmoltanlegget 

i Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer fisk, 

samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen fortsetter på de neste to 

sidene. 

 
Måned Uke Vårfisk gruppe 1

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³
1 3048 135,42 412,8 10 48,1 1,43 165,1 11,2 36 800
2 3044 151,44 460,9 10 53,8 1,60 184,4 12,5 36 800

JAN 3 3039 169,35 514,7 10 60,0 1,79 205,9 14,0 36 800
4 3035 189,38 574,7 10 67,0 1,99 229,9 15,6 36 800
5 3030 211,78 641,7 10 74,8 2,23 256,7 17,4 36 800
6 3026 236,84 716,6 10 83,6 2,49 286,6 19,5 36 800

FEB 7 3021 264,85 800,1 10 93,3 2,78 320,1 21,7 36 800
8 3017 296,18 893,4 12 104,2 3,10 357,4 24,3 36 800
9 3012 331,22 997,6 12 116,9 3,48 399,1 27,1 36 800

10 3009 370,40 1 114,5 12 130,6 3,89 445,8 30,3 36 800
MAR 11 3006 414,21 1 245,1 12 145,9 4,34 498,1 33,8 36 800

12 3003 463,21 1 391,0 12 102,3 3,05 556,4 37,8 36 800
13 3000 514,45 1 543,3 12 50,0 1,49 617,3 41,9 36 800
14

APR 15
16
17 3750 klekkeri 8
18 3720 8
19 3690 8

MAI 20 3660 8
21 3630 8
22 3615 8
23 3608 8

JUN 24 3600 8
25 3555 0,16 Legges inn i kar 12
26 3548 0,22 0,8 Startfôring 12 0,26 0,008 0,5 1,1 700
27 3513 0,29 1,0 12 0,35 0,010 0,6 1,5 700

JUL 28 3477 0,40 1,4 12 0,46 0,014 0,8 2,0 700
29 3443 0,53 1,8 12 0,62 0,019 1,1 2,6 700
30 3408 0,72 2,5 12 0,83 0,025 1,5 3,5 700
31 3374 0,98 3,3 12 1,11 0,033 2,0 4,7 700
32 3340 1,32 4,4 12 1,49 0,044 2,6 6,3 700

AUG 33 3307 1,78 5,9 12 2,00 0,059 3,5 8,4 700
34 3274 2,41 7,9 12 2,67 0,079 4,7 11,3 700
35 3241 3,26 10,6 12 3,64 0,108 6,3 15,1 700
36 3225 4,41 14,2 12 4,90 0,146 8,5 20,3 700

SEP 37 3209 5,96 19,1 12 6,46 0,192 11,5 27,3 700
38 3177 8,05 25,6 12 8,82 0,263 15,3 36,5 700
39 3161 10,88 34,4 12 10,0 0,299 20,6 49,1 700
40 3145 14,13 44,4 Overføres til smoltavd. 11 8,8 0,261 22,2 8,4 5 300

OKT 41 3129 17,00 53,2 11 10,5 0,313 26,6 10,0 5 300
42 3114 20,46 63,7 11 12,8 0,382 31,9 12,0 5 300
43 3108 24,62 76,5 11 15,4 0,458 38,3 14,4 5 300
44 3102 29,63 91,9 11 18,5 0,550 46,0 17,3 5 300

NOV 45 3096 35,66 110,4 11 22,2 0,660 55,2 20,8 5 300
46 3090 42,91 132,6 Sortering og vaksinering 11 26,6 0,793 66,3 25,0 5 300
47 3084 51,64 159,2 11 32,0 0,952 79,6 30,0 5 300
48 3078 62,14 191,2 11 38,4 1,14 95,6 36,1 5 300
49 3072 74,78 229,7 11 46,2 1,37 91,9 43,3 5 300

DES 50 3065 89,98 275,8 11 55,4 1,65 110,3 52,0 5 300
51 3059 108,28 331,3 Overføres til postsm. 1 - 4 11 38,4 1,14 132,5 9,0 36 800
52 3053 121,09 369,7 Settes på 15 ‰ brakkvann 11 43,1 1,28 147,9 10,0 36 800
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Tabell 5 del 4.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «vårfisk gruppe 2» i det nye postsmoltanlegget 

i Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer fisk, 

samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen fortsetter på den neste 

siden. 

 
Måned Uke Vårfisk gruppe 2

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³
1 3161 10,88 34,4 12 10,0 0,299 20,6 49,1 700
2 3145 14,13 44,4 Overføres til smoltavd. 11 8,8 0,261 22,2 8,4 5 300

JAN 3 3129 17,00 53,2 11 10,5 0,313 26,6 10,0 5 300
4 3114 20,46 63,7 11 12,8 0,382 31,9 12,0 5 300
5 3108 24,62 76,5 11 15,4 0,458 38,3 14,4 5 300
6 3102 29,63 91,9 11 18,5 0,550 46,0 17,3 5 300

FEB 7 3096 35,66 110,4 11 22,2 0,660 55,2 20,8 5 300
8 3090 42,91 132,6 11 26,6 0,793 66,3 25,0 5 300
9 3084 51,64 159,2 Sortering og vaksinering 11 32,0 0,952 79,6 30,0 5 300

10 3078 62,14 191,2 11 38,4 1,14 95,6 36,1 5 300
MAR 11 3072 74,78 229,7 11 46,2 1,37 91,9 43,3 5 300

12 3065 89,98 275,8 11 55,4 1,65 110,3 52,0 5 300
13 3059 108,28 331,3 Overføres til postsm. 5 - 7 11 38,4 1,14 132,5 12,0 27 600
14 3053 121,09 369,7 Settes på 15 ‰ brakkvann 11 43,1 1,28 147,9 13,4 27 600

APR 15 3048 135,42 412,8 10 48,1 1,43 165,1 15,0 27 600
16 3044 151,44 460,9 10 53,8 1,60 184,4 16,7 27 600
17 3039 169,35 514,7 10 60,0 1,79 205,9 18,6 27 600
18 3035 189,38 574,7 10 67,0 1,99 229,9 20,8 27 600
19 3030 211,78 641,7 10 74,8 2,23 256,7 23,3 27 600

MAI 20 3026 236,84 716,6 10 83,6 2,49 286,6 26,0 27 600
21 3021 264,85 800,1 10 93,3 2,78 320,1 29,0 27 600
22 3017 296,18 893,4 12 104,2 3,10 357,4 32,4 27 600
23 3012 331,22 997,6 12 116,9 3,48 399,1 36,1 27 600

JUN 24 3009 370,40 1 114,5 12 130,6 3,89 445,8 40,4 27 600
25 3006 414,21 1 245,1 12 145,9 4,34 498,1 45,1 27 600
26 3003 463,21 1 391,0 12 102,3 3,05 556,4 50,4 27 600
27 3000 514,45 1 543,3 12 50,0 1,49 617,3 55,9 27 600

JUL 28
29
30
31 3750 klekkeri 8
32 3720 8

AUG 33 3690 8
34 3660 8
35 3630 8
36 3615 8

SEP 37 3608 8
38 3600 8
39 3555 0,16 Legges inn i kar 12
40 3548 0,22 0,8 Startfôring 12 0,26 0,008 0,5 1,1 700

OKT 41 3513 0,29 1,0 12 0,35 0,010 0,6 1,5 700
42 3477 0,40 1,4 12 0,46 0,014 0,8 2,0 700
43 3443 0,53 1,8 12 0,62 0,019 1,1 2,6 700
44 3408 0,72 2,5 12 0,83 0,025 1,5 3,5 700

NOV 45 3374 0,98 3,3 12 1,11 0,033 2,0 4,7 700
46 3340 1,32 4,4 12 1,49 0,044 2,6 6,3 700
47 3307 1,78 5,9 12 2,00 0,059 3,5 8,4 700
48 3274 2,41 7,9 12 2,67 0,079 4,7 11,3 700
49 3241 3,26 10,6 12 3,64 0,108 6,3 15,1 700

DES 50 3225 4,41 14,2 12 4,90 0,146 8,5 20,3 700
51 3209 5,96 19,1 12 6,46 0,192 11,5 27,3 700
52 3177 8,05 25,6 12 8,82 0,263 15,3 36,5 700
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Tabell 5 del 5. Beskrivelse av planlagt driftssyklus for samlet mengde fisk i det nye postsmoltanlegget i 

Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer fisk, 

samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen baserer seg på detaljene 

i de fire foregående sidene. 
 

Måned Uke

nr antall snittvekt Biomasse utfôring spedevann ferskvann vannbehov karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt m³/minutt m³
1 9899 45 447,2 58,2 1,73 1,10 185,8 37500,0
2 9849 51 505,4 62,5 1,86 1,16 206,6 42100,0

JAN 3 9799 58 567,9 70,5 2,10 1,31 232,5 42100,0
4 9763 65 638,4 79,8 2,38 1,50 261,7 42100,0
5 9746 74 718,3 90,2 2,69 1,71 295,0 42100,0
6 9728 83 808,5 102,0 3,04 1,94 332,6 42100,0

FEB 7 9672 94 910,5 115,5 3,44 2,22 375,3 42100,0
8 13405 77 1027,0 131,4 3,91 2,54 424,1 42800,0
9 13293 87 1158,3 149,7 4,46 2,92 479,4 42800,0

10 13184 99 1308,0 170,3 5,07 3,36 542,6 42800,0
MAR 11 13094 113 1478,3 194,1 5,78 3,87 591,7 42800,0

12 13004 129 1672,4 161,0 4,79 3,45 669,0 42800,0
13 12931 146 1883,4 92,6 2,76 1,60 753,3 65100,0
14 9869 39 382,6 49,2 1,47 0,90 153,1 28300,0

APR 15 9805 44 431,9 57,6 1,71 1,08 172,7 28300,0
16 9747 50 489,4 64,3 1,91 1,21 195,8 28300,0
17 13481 41 554,7 71,7 2,14 1,35 222,0 33600,0
18 13365 47 626,4 82,2 2,45 1,57 250,7 33600,0
19 13250 53 708,6 94,7 2,82 1,84 283,7 33600,0

MAI 20 13153 61 803,3 109,5 3,26 2,16 321,7 33600,0
21 13057 70 912,8 127,2 3,79 2,56 365,7 33600,0
22 12977 80 1040,0 147,9 4,40 3,04 416,9 33600,0
23 12906 92 1187,9 173,9 5,18 3,64 476,4 33600,0

JUN 24 12833 106 1361,8 205,6 6,12 4,41 544,7 33600,0
25 12768 123 1567,4 204,2 6,08 4,17 627,0 33600,0
26 12746 139 1772,3 169,2 5,04 2,97 709,1 70400,0
27 12689 157 1991,6 129,2 3,85 2,35 796,8 70400,0

JUL 28 9635 55 527,5 94,5 2,81 1,82 211,3 42800,0
29 9585 65 622,0 112,3 3,34 2,19 249,2 42800,0
30 9535 77 734,3 133,7 3,98 2,64 294,2 42800,0
31 13236 66 868,0 159,6 4,75 3,19 347,9 42800,0
32 13157 78 1027,6 190,7 5,68 3,86 411,9 42800,0

AUG 33 13078 93 1218,3 228,6 6,80 4,70 488,5 42800,0
34 13002 111 1446,9 237,7 7,08 4,62 580,4 42800,0
35 12927 130 1684,7 209,1 6,22 3,53 676,0 65100,0
36 12883 152 1961,8 137,4 4,09 2,35 787,6 65100,0

SEP 37 9853 49 480,5 82,0 2,44 1,45 196,0 28300,0
38 9808 57 562,5 96,7 2,88 1,73 230,1 28300,0
39 9743 68 659,1 112,2 3,34 2,00 270,5 28300,0
40 9715 79 772,2 128,0 3,81 2,25 313,5 33600,0

OKT 41 9660 93 900,1 149,2 4,44 2,63 365,6 33600,0
42 9604 109 1049,3 174,3 5,19 3,08 426,4 33600,0
43 9559 128 1223,6 203,4 6,05 3,60 497,5 33600,0
44 9515 150 1427,0 169,3 5,04 3,07 580,5 33600,0

NOV 45 9470 176 1664,3 91,3 2,72 1,83 677,4 33600,0
46 6430 21 137,0 28,1 0,84 0,84 68,9 6000,0
47 6391 26 165,1 34,0 1,01 1,01 83,2 6000,0
48 6352 31 199,1 41,1 1,22 1,22 100,4 6000,0
49 6313 38 240,2 49,8 1,48 1,48 98,2 6000,0

DES 50 6290 46 290,0 60,3 1,80 1,80 118,9 6000,0
51 10018 35 350,4 44,9 1,34 0,83 144,0 37500,0
52 9950 40 395,3 51,9 1,55 0,98 163,2 37500,0

samlet i hele anlegget
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Ved en produksjon av sjøklar settefisk av postsmolt opp mot ett kg legger anlegget opp til å produsere 

følgende tre grupper med smolt:  
 

• Gruppe 1: 2,5 mill. øyerogn legges inn i slutten av oktober, og 2,365 millioner yngel klekkes 

og startfôres rundt 25. desember (uke 52). Fisken fôres fram til 2,0 mill. Høstfisk gruppe 1 

med snittvekt rundt 1000 gram for levering i uke 32 (rundt 10. august) 

• Gruppe 2: 2,5 mill. øyerogn legges inn i slutten av desember, og 2,365 millioner yngel 

klekkes og startfôres rundt 25. februar (uke 9). Fisken fôres fram til 2,0 mill. Høstfisk gruppe 

2 med snittvekt rundt 1000 gram for levering i uke 41 (rundt 10. oktober) 

• Gruppe 3: 2,5 mill. øyerogn legges inn rundt 10. mai, og 2,365 millioner yngel klekkes og 

startfôres rundt 10. juli (uke 28). Fisken fôres fram til 2,0 mill. Vårfisk med snittvekt rundt 

1000 gram for levering i uke 21 året etter (rundt 25. mai) 
 

Anlegget planlegges slik at alle tre gruppene med fisk totalt sett skal gjennom tre ulike avdelinger i 

anlegget før levering, og hver av de to høstgruppene av postsmolt oppholder seg i 9 uker i 

startfôringsavdelingen og smoltavdelingen og 15 uker i posmolthallene. Vårgruppen med postsmolt 

oppholder seg i 14 uker i startfôringsavdelingen, 12 uker i smoltavdelingen og 20 uker i 

posmolthallene. I produksjonsplanen er det skissert at postsmolten fra hver gruppe leveres den siste 

uken, men i praktisk oppdrett blir det jevn levering av postsmolt de siste ukene fram til 

postsmolthallene er tømt. 
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Figur 8. Planlagt produksjon på 6,0 millioner 

postsmolt fordelt på tre grupper fisk ved anlegget 

til Firda Seafood Group AS i Mjåsundet: Antall 

fisk (over), snittvekt på fisken i anlegget (søyler) 

og de enkelte gruppene (linjer) (over til høyre) og 

biomasse (til høyre) ved utgangen av hver uke. 
 

 

Øyerognen legges inn i klekkeriet, som etter 9 uker klekkes og flyttes over i startfôringshallen som 0,2 

grams yngel.  

 

Yngelen som skal bli høstfisk holdes i startfôringsavdelingen i 9 uker, sorteres og flyttes over til 

smoltavdelingen som 13,6 grams yngel. Fisken sorteres og vaksineres når den er rundt 49 gram. Etter 

9 uker i smoltavdelingen sorteres og flyttes fisken over til postsmolthallene og settes på 15 ‰ 

brakkvann som 105 grams fisk. Etter 15 uker i postsmolthallene leveres begge gruppene med høstfisk 

som 1000 grams postsmolt.  

 

Yngelen som skal bli vårfisk holdes i startfôringsavdelingen i 14 uker, sorteres og flyttes over til 

smoltavdelingen som 14,1 grams yngel. Fisken sorteres og vaksineres når den er rundt 52 gram. Etter 

12 uker i smoltavdelingen sorteres og flyttes fisken over til postsmolthallene som 110 grams fisk og 

settes på 15 ‰ brakkvann. Etter 20 uker i postsmolthallene leveres begge gruppene med vårfisk som 

500 grams postsmolt.  
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For å få full utnyttelse av anlegget planlegges produksjonen å 

være mest mulig strømlinjeformet i den forstand at det legges inn 

to innlegg av øyerogn der det brukes totalt 33 uker å produsere 

fram de to gruppene med høstfisk fra startfôring og fram til 

postsmolten er ute av anlegget. Og det brukes totalt 46 uker å 

produsere fram de to gruppen med vårfisk fra startfôring og fram 

til postsmolten er ute av anlegget. Ved dette forslaget til 

produksjonsplan spres også de ulike gruppene av postsmolt til 

gunstige tidspunkt for utsett tidlig og ikke alt for sent på høsten 

samt et stykke ut på våren. Samtidig er produksjonen planlagt slik 

at hver gruppe oppholder seg i hver sin avdeling på anlegget uten 

at gruppene overlapper hverandre for på den måten å oppnå et 

effektivt skille mellom hvert innlegg i hver avdeling, at hver 

gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet, samt at 

all fisken alltid er ute av en avdeling før neste gruppe kommer inn 

(jf. figur 9). Klekkeriet, startfôringshallen, smoltavdelingen og 

postsmolthallene rengjøres og desinfiseres før nytt rogninnlegg og 

nye grupper flyttes mellom avdelingene. 

 

For året som helhet er produksjonssyklusen for de tre ulike 

gruppene som følger: Øyerogn legges inn i klekkeriet i uke 43, 52 

og uke 19. Nyklekt yngel overføres til startfôringshallen i uke 52, 

9 og uke 28. Yngel fra startfôringshallen overføres til 

smoltavdelingen i uke 9, 18 og uke 42. Fisk fra smoltavdelingen 

overføres til smolthallene (vekselsvis hall 1 – 4 og 5 – 7) i uke 18, 

27 og uke 2. Postsmolt fra smolthallene leveres i uke 32, 41 og 

uke 21 (jf tabell 6 og figur 9), men i praksis leveres det postsmolt 

fra hver gruppe de siste ukene. 

 

Ved produksjon av høstfisk planlegges det å holde en temperatur 

på 8 ºC i klekkeriet, 12 – 14 ºC i startforingshallen og 14 ºC i 

smoltavdelingen og postsmolthallene. Ved produksjon av vårfisk 

planlegges det å holde en temperatur på 8 ºC i klekkeriet, 12 ºC i 

startforingshallen, 11 ºC i smoltavdelingen og 10 – 12 ºC i 

postsmolthallene.   

 

Tabell 6 og figur 8 gir en samlet ukentlig oversikt over anlegget 

planlagte aktiviteter og driftssyklus.  

 

Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 6000 tonn. Samlet årlig 

produksjon i anlegget blir da på omtrent 6100 tonn. Det er i disse 

produksjonsanslagene regnet omtrent 15 % svinn/utsortering fra 

startfôring og gjennom produksjonssyklusen fram til fisken er 

levert fra anlegget. Dette tapet utgjør en samlet fiskemengde på 

rundt 100 tonn for hele anlegget (fra tabell 6). Med en fôrfaktor 

på 1.0, vil det medgå 6100 tonn fôr årlig. Det planlagte anlegget 

vil ha en maksimalbelastning på henholdsvis ca 2500 tonn i uke 

21 og vel 2550 tonn i uke 32.   

 

 

 

 

 

Figur 9. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på tre 

innlegg av 2,5 mill stk øyerogn i klekkeriet. 
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Tabell 6 del 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «høstfisk gruppe 1» i det nye postsmoltanlegget 

i Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer fisk, 

samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen fortsetter på de neste tre 

sidene. 
 
Måned Uke Høstfisk, gruppe 1

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³
1 2318 0,41 0,9 14 0,54 0,016 0,6 1,4 700
2 2271 0,66 1,5 14 0,86 0,026 0,9 2,1 700

JAN 3 2237 1,05 2,3 14 1,35 0,040 1,4 3,4 700
4 2204 1,68 3,7 14 2,14 0,064 2,2 5,3 700
5 2171 2,69 5,8 14 2,78 0,083 2,9 8,3 700
6 2138 4,03 8,6 14 4,09 0,122 4,3 12,3 700

FEB 7 2104 6,04 12,7 14 6,29 0,187 6,4 18,2 700
8 2098 9,05 19,0 14 9,44 0,281 9,5 27,1 700
9 2096 13,6 28,4 Overføres til smoltavd. 14 8,16 0,243 14,2 5,4 5 300

10 2089 17,5 36,6 14 10,5 0,312 18,3 6,9 5 300
MAR 11 2081 22,6 47,1 14 13,5 0,402 23,5 8,9 5 300

12 2074 29,2 60,6 14 17,4 0,517 24,2 11,4 5 300
13 2067 37,7 78,0 14 22,6 0,672 31,2 14,7 5 300
14 2064 48,7 100,5 Sortering og vaksinering 14 29,1 0,866 40,2 19,0 5 300

APR 15 2061 62,9 129,6 14 37,4 1,11 51,9 24,5 5 300
16 2055 81,2 167,0 14 48,1 1,43 66,8 31,5 5 300
17 2050 104,9 215,1 14 34,9 1,04 86,0 40,6 5 300
18 2045 122,3 250,1 Overføres til postsm. 1 - 3 14 40,6 1,21 100,0 9,1 27 600
19 2040 142,5 290,7 Settes på 15 ‰ brakkvann 14 47,2 1,41 116,3 10,5 27 600

MAI 20 2035 166,0 337,9 14 55,3 1,65 135,2 12,2 27 600
21 2032 193,5 393,2 14 64,3 1,91 157,3 14,2 27 600
22 2029 225,5 457,5 14 74,8 2,23 183,0 16,6 27 600
23 2026 262,8 532,3 14 87,1 2,59 212,9 19,3 27 600

JUN 24 2023 306,2 619,4 14 101,3 3,02 247,8 22,4 27 600
25 2020 356,8 720,7 14 117,9 3,51 288,3 26,1 27 600
26 2017 415,8 838,6 14 137,2 4,08 335,5 30,4 27 600
27 2014 484,6 975,8 14 159,6 4,75 390,3 35,4 27 600

JUL 28 2011 564,7 1135,5 14 185,8 5,53 454,2 41,1 27 600
29 2008 658,1 1321,2 14 193,4 5,76 528,5 47,9 27 600
30 2004 755,9 1514,6 14 222,9 6,63 605,9 54,9 27 600
31 2001 868,3 1737,5 14 206,3 6,14 695,0 63,0 27 600
32 2000 1011,9 2023,8 14 86,0 2,56 809,5 73,3 27 600

AUG 33
34
35
36

SEP 37
38
39
40

OKT 41
42
43 2500 klekkeri 8
44 2480 8

NOV 45 2460 8
46 2440 8
47 2420 8
48 2410 8
49 2405 8

DES 50 2400 8
51 2370 0,16 Legges inn i kar 12
52 2365 0,26 0,6 Startfôring 12 0,34 0,010 0,4 0,9 700
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Tabell 6 del 2.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «høstfisk gruppe 2» i det nye 

postsmoltanlegget i Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året 

av alle typer fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen 

fortsetter på de neste to sidene. 

 
Måned Uke Høstfisk, gruppe 2

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³
1 2480 8
2 2460 8

JAN 3 2440 8
4 2420 8
5 2410 8
6 2405 8

FEB 7 2400 8
8 2370 0,16 legges inn i kar 12
9 2365 0,26 0,6 Startfôring 12 0,34 0,010 0,4 0,9 700

10 2318 0,41 0,9 14 0,54 0,016 0,6 1,4 700
MAR 11 2271 0,66 1,5 14 0,86 0,026 0,9 2,1 700

12 2237 1,05 2,3 14 1,35 0,040 1,4 3,4 700
13 2204 1,68 3,7 14 2,14 0,064 2,2 5,3 700
14 2171 2,69 5,8 14 2,78 0,083 3,5 8,3 700

APR 15 2138 4,03 8,6 14 4,09 0,122 5,2 12,3 700
16 2104 6,04 12,7 14 6,29 0,187 6,4 18,2 700
17 2098 9,05 19,0 14 9,44 0,281 9,5 27,1 700
18 2096 13,6 28,4 Overføres til smoltavd. 14 8,16 0,243 14,2 5,4 5 300
19 2089 17,5 36,6 14 10,5 0,312 18,3 6,9 5 300

MAI 20 2081 22,6 47,1 14 13,5 0,402 23,5 8,9 5 300
21 2074 29,2 60,6 14 17,4 0,517 30,3 11,4 5 300
22 2067 37,7 78,0 14 22,6 0,672 39,0 14,7 5 300
23 2064 48,7 100,5 Sortering og vaksinering 14 29,1 0,866 50,3 19,0 5 300

JUN 24 2061 62,9 129,6 14 37,4 1,11 51,9 24,5 5 300
25 2055 81,2 167,0 14 48,1 1,43 66,8 31,5 5 300
26 2050 104,9 215,1 14 34,9 1,04 86,0 40,6 5 300
27 2045 122,3 250,1 Overføres til postsm. 4 - 7 14 40,6 1,21 100,0 6,8 36 800

JUL 28 2040 142,5 290,7 Settes på 15 ‰ brakkvann 14 47,2 1,41 116,3 7,9 36 800
29 2035 166,0 337,9 14 55,3 1,65 135,2 9,2 36 800
30 2032 193,5 393,2 14 64,3 1,91 157,3 10,7 36 800
31 2029 225,5 457,5 14 74,8 2,23 183,0 12,4 36 800
32 2026 262,8 532,3 14 87,1 2,59 212,9 14,5 36 800

AUG 33 2023 306,2 619,4 14 101,3 3,02 247,8 16,8 36 800
34 2020 356,8 720,7 14 117,9 3,51 288,3 19,6 36 800
35 2017 415,8 838,6 14 137,2 4,08 335,5 22,8 36 800
36 2014 484,6 975,8 14 159,6 4,75 390,3 26,5 36 800

SEP 37 2011 564,7 1135,5 14 185,8 5,53 454,2 30,9 36 800
38 2008 658,1 1321,2 14 193,4 5,76 528,5 35,9 36 800
39 2004 755,9 1514,6 14 222,9 6,63 605,9 41,2 36 800
40 2001 868,3 1737,5 14 206,3 6,14 695,0 47,2 36 800

OKT 41 2000 1011,9 2023,8 14 86,0 2,56 809,5 55,0 36 800
42
43
44

NOV 45
46
47
48
49

DES 50
51
52 2500 klekkeri 8
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Tabell 6 del 3.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «vårfisk» i det nye postsmoltanlegget i 

Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer fisk, 

samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen fortsetter på den neste 

siden. 

 
Måned Uke Vårfisk

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³
1 2052 108,3 222,2 11 25,8 0,77 88,9 41,9 5 300
2 2048 121,1 248,0 Overføres til postsm. 4 - 7 10 28,9 0,86 99,2 6,7 36 800

JAN 3 2045 135,4 276,9 Settes på 15 ‰ brakkvann 10 32,3 0,96 110,8 7,5 36 800
4 2042 151,4 309,2 10 36,1 1,07 123,7 8,4 36 800
5 2039 169,3 345,3 10 40,3 1,20 138,1 9,4 36 800
6 2036 189,4 385,5 10 45,0 1,34 154,2 10,5 36 800

FEB 7 2033 211,8 430,5 10 50,2 1,49 172,2 11,7 36 800
8 2030 236,8 480,7 12 56,1 1,67 192,3 13,1 36 800
9 2027 264,9 536,7 12 62,6 1,86 214,7 14,6 36 800

10 2024 296,2 599,3 12 69,9 2,08 239,7 16,3 36 800
MAR 11 2021 331,2 669,2 12 78,4 2,33 267,7 18,2 36 800

12 2018 370,4 747,6 12 87,6 2,61 299,1 20,3 36 800
13 2016 414,2 835,3 12 97,9 2,91 334,1 22,7 36 800
14 2014 463,2 933,1 12 109,3 3,25 373,2 25,4 36 800

APR 15 2012 518,0 1 042,5 12 122,1 3,64 417,0 28,3 36 800
16 2010 579,3 1 164,6 12 136,5 4,06 465,8 31,6 36 800
17 2008 647,8 1 301,1 12 152,5 4,54 520,4 35,4 36 800
18 2006 724,4 1 453,5 12 170,3 5,07 581,4 39,5 36 800
19 2004 810,1 1 623,8 klekkeri 12 190,3 5,66 649,5 44,1 36 800

MAI 20 2002 906,0 1 814,1 12 170,6 5,08 725,6 49,3 36 800
21 2000 1013,1 2 026,7 12 42,0 1,25 810,7 55,1 36 800
22 2440 8
23 2420 8

JUN 24 2410 8
25 2405 8
26 2400 8
27 2370 0,16 Legges inn i kar 12

JUL 28 2365 0,22 0,5 Startfôring 12 0,17 0,005 0,3 0,7 700
29 2341 0,29 0,7 12 0,23 0,007 0,4 1,0 700
30 2318 0,40 0,9 12 0,31 0,009 0,5 1,3 700
31 2295 0,53 1,2 12 0,41 0,012 0,7 1,8 700
32 2272 0,72 1,6 12 0,55 0,017 1,0 2,3 700

AUG 33 2249 0,98 2,2 12 0,74 0,022 1,3 3,1 700
34 2227 1,32 2,9 12 0,99 0,030 1,8 4,2 700
35 2204 1,78 3,9 12 1,33 0,040 2,4 5,6 700
36 2182 2,41 5,3 12 1,78 0,053 3,2 7,5 700

SEP 37 2160 3,26 7,0 12 2,43 0,072 4,2 10,1 700
38 2150 4,41 9,5 12 3,27 0,097 5,7 13,5 700
39 2139 5,96 12,7 12 4,31 0,128 7,6 18,2 700
40 2118 8,05 17,0 12 5,88 0,175 8,5 24,4 700

OKT 41 2107 10,9 22,9 11 6,69 0,199 11,5 32,8 700
42 2096 14,1 29,6 Overføres til smoltavd. 11 5,96 0,177 14,8 5,6 5 300
43 2093 17,0 35,6 11 7,16 0,213 17,8 6,7 5 300
44 2089 20,5 42,7 11 8,60 0,256 21,4 8,1 5 300

NOV 45 2085 24,6 51,3 11 10,3 0,307 25,7 9,7 5 300
46 2081 29,6 61,7 11 12,4 0,369 30,8 11,6 5 300
47 2077 35,7 74,1 11 14,9 0,443 37,0 14,0 5 300
48 2073 42,9 89,0 11 17,9 0,532 44,5 16,8 5 300
49 2069 51,6 106,8 Sortering og vaksinering 11 21,5 0,639 42,7 20,2 5 300

DES 50 2065 62,1 128,3 11 25,8 0,767 51,3 24,2 5 300
51 2061 74,8 154,1 11 31,0 0,922 61,6 29,1 5 300
52 2057 90,0 185,1 11 37,1 1,11 74,0 34,9 5 300
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Tabell 6 del 4. Beskrivelse av planlagt driftssyklus for samlet mengde fisk i det nye postsmoltanlegget i 

Mjåsundet med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer fisk, 

samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Firda Seafood Group AS, og tabellen baserer seg på detaljene 

i de tre foregående sidene. 
 

Måned Uke

nr antall snittvekt Biomasse utfôring spedevann ferskvann vannbehov karvolum

1000 gram tonn tonn m³/minutt m³/minutt m³/minutt m³
1 6850 33 223,1 26,3 0,78 0,78 89,4 6000,0
2 6779 37 249,5 29,8 0,89 0,51 100,1 37500,0

JAN 3 6722 42 279,3 33,6 1,00 0,58 112,2 37500,0
4 6666 47 312,9 38,2 1,14 0,66 125,9 37500,0
5 6619 53 351,1 43,0 1,28 0,75 141,0 37500,0
6 6579 60 394,2 49,0 1,46 0,87 158,5 37500,0

FEB 7 6537 68 443,2 56,5 1,68 1,02 178,6 37500,0
8 6498 77 499,7 65,5 1,95 1,22 201,8 37500,0
9 6488 87 565,8 71,1 2,12 1,30 229,3 42800,0

10 6430 99 636,9 80,9 2,41 1,49 258,6 42800,0
MAR 11 6373 113 717,8 92,8 2,76 1,73 292,1 42800,0

12 6330 128 810,6 106,3 3,16 2,02 324,7 42800,0
13 6287 146 916,9 122,6 3,65 2,37 367,5 42800,0
14 6249 166 1039,5 141,2 4,20 2,77 417,0 42800,0

APR 15 6211 190 1180,7 163,6 4,87 3,27 474,0 42800,0
16 6170 218 1344,3 190,9 5,68 3,89 539,0 42800,0
17 6157 249 1535,2 196,8 5,86 3,86 616,0 42800,0
18 6148 282 1732,0 219,1 6,52 3,76 695,6 69700,0
19 6133 318 1951,1 248,0 7,38 4,27 784,1 69700,0

MAI 20 6119 359 2199,1 239,3 7,12 4,17 884,3 69700,0
21 6106 406 2480,4 123,7 3,68 2,29 998,2 69700,0
22 6536 82 535,5 97,4 2,90 1,92 222,0 32900,0
23 6510 97 632,9 116,2 3,46 2,32 263,2 32900,0

JUN 24 6493 115 749,0 138,7 4,13 2,80 299,6 32900,0
25 6480 137 887,7 166,0 4,94 3,40 355,1 32900,0
26 6467 163 1053,7 172,1 5,12 3,33 421,5 32900,0
27 6429 191 1225,9 200,3 5,96 3,34 490,4 64400,0

JUL 28 6416 222 1426,7 233,1 6,94 3,89 570,8 65100,0
29 6384 260 1659,8 248,9 7,41 4,15 664,1 65100,0
30 6354 300 1908,7 287,5 8,56 4,80 763,7 65100,0
31 6325 347 2196,2 281,5 8,38 4,70 878,7 65100,0
32 6298 406 2557,8 173,6 5,17 2,90 1023,4 65100,0

AUG 33 4272 146 621,6 102,1 3,04 1,71 249,1 37500,0
34 4246 170 723,7 118,9 3,54 1,99 290,1 37500,0
35 4221 200 842,6 138,5 4,12 2,33 337,8 37500,0
36 4196 234 981,1 161,4 4,80 2,71 393,5 37500,0

SEP 37 4171 274 1142,5 188,2 5,60 3,17 458,4 37500,0
38 4157 320 1330,7 196,7 5,85 3,32 534,2 37500,0
39 4143 369 1527,4 227,2 6,76 3,84 613,5 37500,0
40 4119 426 1754,6 212,2 6,31 3,61 703,5 37500,0

OKT 41 4107 498 2046,7 92,7 2,76 1,63 821,0 37500,0
42 2096 14 29,6 6,0 0,18 0,18 14,8 5300,0
43 4593 8 35,6 7,2 0,21 0,21 17,8 5300,0
44 4569 9 42,7 8,6 0,26 0,26 21,4 5300,0

NOV 45 4545 11 51,3 10,3 0,31 0,31 25,7 5300,0
46 4521 14 61,7 12,4 0,37 0,37 30,8 5300,0
47 4497 16 74,1 14,9 0,44 0,44 37,0 5300,0
48 4483 20 89,0 17,9 0,53 0,53 44,5 5300,0
49 4474 24 106,8 21,5 0,64 0,64 42,7 5300,0

DES 50 4465 29 128,3 25,8 0,77 0,77 51,3 5300,0
51 4431 35 154,1 31,0 0,92 0,92 61,6 5300,0
52 6922 27 185,7 37,5 1,12 1,12 74,4 6000,0

samlet i hele anlegget
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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 nedbrytingsproduktene 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 ørret anbefaler man vanligvis 

at nivået av CO2 og ammonium i vannet ikke skal overstige henholdsvis 15 og 2 mg/l i karene 

(Fivelstad m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007). 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 biofliter kunne fjerne alt ammonium, men resirkuleringsanlegg er særlig sårbare i 

forbindelse med oppstart av biofilteret, og nitrittnivået bør overvåkes og ikke overstige 0,1 mg/l i 

ferskvann. 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. 

 

Mengden nytt vann (ferskvann og sjøvann) i et fullt utbygget resirkuleringsanlegg er beregnet til 3,5 

m³/min ved de to produksjonsalternativene (varierende fra 0,18 til 8,6 m³/min ved maksimal biomasse 

i anlegget), og som utgjør rundt 0,5 – 1 % nytt vann (spedevann) inn i anlegget. Ved produksjon av 

500 grams postsmolt utgjør mengden nytt ferskvann et middel forbruk på 2,32 m³/min og et maksimalt 

forbruk på 4,7 m³/min. Ved produksjon av 1000 grams postsmolt utgjør mengden nytt ferskvann et 

middel forbruk på 2,14 m³/min og et maksimalt forbruk på 4,8 m³/min (jf. tabell 5 og 6). Dette er 

basert på at spedevannsforbruket i RAS I anlegget er satt til 300 l/kg fôr pr døgn (fra Nofitech).  

 

I tabell 5 og 6 har en også satt opp det karinterne vannbehovet (m³/min) for hver enkelt gruppe fisk og 

for alle grupper samlet i et fullt utbygget resirkuleringsanlegg. Dette viser mengden ”nytt” vann fisken 

trenger for å få et tilfredsstillende karmiljø, og er dimensjonerende for anleggets ulike tekniske 

innretninger som skal sikre fisken et godt karmiljø. På det jevne skiftes vannet ut i karene hvert 30 – 

70 min fra innsett av yngel og fram til levering, med raskest turnover av vann i karene for den største 

fisken. Ved lave fisketettheter skiftes vannet ut med noen timers mellomrom, men bruk av karluftere 

med strømsettere og perforerte rør i karene gir god intersirkulasjon i karene. Ekstra oksygentilsetting 

samt relativt lave fisketettheter sørger for at fiskens krav til godt internmiljø ivaretas. Det er lagt opp 

til at fisken i hver avdeling skal ha god plass i karene, og i disse beregningene er det lagt til grunn en 

maksimal fisketetthet ved de to produksjonsalternativene mellom 27 og 49 kg/m³ den siste uken i 

startfôringsavdelingen, mellom 33 og 55 kg/m³ den siste uken i smoltavdelingen og mellom 42 og 73 

kg/m³ i postsmolthallene. Ved bruk av resirkuleringsteknologi kan også høyere fisketettheter 

aksepteres så lenge man har god kontroll på fiskens velferdsmessige krav til vannkvalitet.  

 
Rammene i gjeldende NVE konsesjon. 

 

Uttak av vann til settefiskproduksjon på anlegget er regulert gjennom vilkårene gitt i NVE 

konsesjonen av 13. februar 2020. Denne konsesjonen er gitt på grunnlag av denne søknaden om 

nyetablering av anlegget i Mjåsund næringspark. NVE-konsesjonen er gitt på følgende vilkår:    

  

• Regulering av Mjømnevatnet med 2,5 meter (HRV 25,7 m, LRV 23,2 m) og Randalsvatnet 

0,5 meter (HRV 19,7 m, LRV 19,2 m). 

• Maksimalt vannuttak skal avgrenses til 9 m³/min (12 m³/min i korte perioder for oppfylling 

av kar). Gjennomsnittlig månedlig vannuttak skal ikke overstige 3 m³/min.   

• Slipp av en minstevannføring på 10 l/s fra Mjømnevatnet og 25 l/s fra Randalsvatnet.   

• Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker 

• Vannforbruket skal måles, registreres og dokumenteres når NVE ber om dette. 

 

Som det går fram av denne søknaden er maksimalt nytt ferskvannbehov i resirkuleringsanlegget 

beregnet til inntil 4,8 m³/min og et middel uttak på inntil 2,32 m³/min, noe som er godt under tillatt 

vannmengde i gjeldende NVE-konsesjon, og vannbehovet ligger således godt innenfor 
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konsesjonsrammene. En forutsetning for denne søknaden er at uttaket av ferskvann alltid skal skje 

innenfor vilkårene i gjeldende NVE-konsesjon, og at en legger opp til et forbruk av ferskvann som 

tilfredsstiller dette.  

 

I særlig tørre perioder har anlegget uansett anledning til å kunne øke andelen sjøvann til postsmolten 

ut over normen på 15 ‰ brakkvann. 

 

AVLØP TIL SJØ 
  

Avløpsvannet fra anlegget planlegges sluppet ut i sjø like ut forbi anlegget i Mjåsundet, rundt 50 m fra 

land via en vel 70 m lang avløpsledning med en dimensjon på 630 mm PEH på rundt 30 m dyp (figur 

10).  

 

Firda Seafood Group AS
Nytt RAS I postsmoltanlegg 

Utslipp på-30 m dyp.
Ø=630 mm

Sjøvannsinntak på  
-80 m dyp.
Ø=400 mm

50 m
50 m

50 m 50 m

50 m

 
 

Figur 10. Anlegget planlegger renset utslipp på 30 m dyp i Mjåsundet like utenfor anlegget, mens 

sjøvannsinntaket er planlagt lagt ut på 80 m dyp nord i Mjåsundet. 

 

Avløpsvannet består i hovedsak av to elementer, spedevannstilsettingen på omtrent 3,5 m³/minutt og 

spylevann fra de mekaniske partikkelfiltrene, som vil ha en lysåpning på 40 µm. Avløpet er således 

renset før utslipp til sjø.  

 

Som grunnlag for beregnete utslipp til sjø ved den omsøkte produksjonen i anlegget benyttes følgende 

metode for beregning av utslipp fra fiskeoppdrett per tonn produsert fisk (oppdatert fra 

Miljødirektoratet i 2019): 

• Fôret inneholder 7,21 % nitrogen, 1,37 % fosfor og 45 % total organisk stoff.  

• Fisken inneholder 2,72 % nitrogen, 0,42 % fosfor og 20 % total organisk stoff.  
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Alt som ikke blir bundet opp som biomasse i fisk (inkludert død fisk) går i prinsippet til utslipp i dette 

regnestykket, men tallene for utslipp av organisk stoff er i tillegg delt på 2 for å gjøre opp for utslipp 

av CO2 til vannet i anlegget og ikke til «utslipp» i avløp.  

 

Med en antatt fôrfaktor på 1,0 vil det medgå 6.100 tonn fôr til en brutto produksjon av 6.100 tonn fisk, 

og det gir slike brutto utslipp før rensing:  

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0721 – total produksjon * 0,0272 = 274 tonn 

• Fosfor = fôrbruk * 0,0137 – total produksjon * 0,0042 = 58 tonn 

• Organisk stoff = 1/2 (fôrbruk * 0,45 – total produksjon * 0,2) = 762,5 tonn 

 

Standard rensegrad for anlegget er generelt antatt:  

• RAS-1 resirkulering uten denitrifikasjon, filter 40 µm: N = 40 %, P = 60 % og C = 80 % 

 

En samlet årlig brutto produksjon på 6.100 tonn fisk med et fôrbruk på 6.100 tonn fôr gir da følgende 

utslipp til sjø, som det søkes om utslippstillatelse til (tabell 7): 

 

Tabell 7. Beregnet utslipp fra produksjon ved Firda Seafood Group AS sitt planlagte nye anlegg ved 

Mjåsundet.  

 

Utslipp fra Firda SG sitt planlagte anlegg. Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

Rensegrad i anlegget av type RAS-1 40 % 60 % 80 % 

Utslipp til sjø  164,3 tonn 23,2 tonn 152,5 tonn 

 

Erfaring fra overvåking av anlegg av denne type, viser imidlertid at svært mange anlegg sliter med å 

innfri disse kravene. Miljødirektoratet og Fylkesmennene ønsker å fokusere på beregning av disse tall 

basert på målte mengder slam tilbakeholdt i de mekaniske filtrene, samt måling av slamkvalitet. Dette 

samles i et årsrapporterings-skjema vist i tabell 8, der det framgår at ved tørrstoffinnhold på 25 % i 

slammet, må en opp i 5.800 tonn levert slam årlig for å oppnå teoretisk rensegrad med tilsvarende 

spesifikke utslipp. Anlegget regner ikke med å kunne oppnå dette umiddelbart, og trenger nok noe tid 

for å få på plass for en slik måloppnåelse. 

 

Tabell 8. Skjema for årsrapportering av utslippsovervåking fra et nytt anlegg ved Mjåsundet med 

omsøkt produksjon på 6.100 tonn og fôrbruk på 6.100 tonn. Erfaringstall for slamkvalitet er lagt inn 

med rødt, og med planer om 25 % tørrstoffinnhold, er slam-mengde skalert i forhold til å oppnå 

teoretisk rensegrad. 

 

Nytt Firda Seafood Group AS Mjåsund postsmoltanlegg År:   

Produksjon         Enhet 

Forbruk av fôr 6 100 Produksjon av fisk 6 100 tonn 

Produksjon av slam 5 800     1 450 tonn tørrstoff 

Tørrstoffinnhald i slam (%) 25     1,00 Fôrfaktor 

Nøkkeltall for sammensetningen Nitrogen Fosfor TOC   

   fôr, oppgitt av fôrleverandør 7,21 1,37 45 % av TS i fôret 

   fisk, standardtall   2,72 0,42 20 % av fisken 

   slam, målt av oppdretter   7,4 2,4 40 % av tørrstoff 

Beregning av utslipp   Nitrogen Fosfor TOC   

Brutto utslipp, før rensing   273,9 58,0 763 tonn 

Netto utslipp, etter rensing   166,6 23,2 183 tonn 

Spesifikt utslipp (m/rens)   27,3 3,8 29,9 kg/tonn biomasse 

Oppnådd rensegrad   39 60 76 prosent 
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Slamhåndtering 

 

Oppdrettsslam er i dag stort sett begrenset til lokal bruk på jordbruksareal (gjødsel), men alternativ 

anvendelse av slammet kan være til produksjon av biogass til et regionalt biogassanlegg, lokalt 

slamhåndteringsanlegg eller levert til godkjent komposteringsanlegg/deponi for lagring og deretter 

anvendt som jordforbedringsmiddel. Ved anvendelse som gjødsel vil oppdrettsslammet være underlagt 

forskrift om gjødselvarer, men oppdrettsslammet har et næringspotensiale, men bruken og mengden 

bør tilpasses anvendelsesområde, der det kanskje bør blandes med et annet organisk materiale eller 

tilsettes en næringsløsning (Erga mfl. 2013). 

 

RØMMINGSSIKRING 
 

Alle landbaserte anlegg skal ha dobbel rømmingssikring. For et resirkuleringsanlegg gjelder det både 

sikring for hver driftsenhet, ved transport av fisk til og fra anlegget og for anlegget som sådan i tilfelle 

karkollaps eller brekkasje.  

 

I et resirkuleringsanlegg er det, i motsetning til i et gjennomstrømmingsanlegg, ingen direkte kontakt 

mellom kar og sjø. Det planlegges med tre avløp med rister i hvert kar, og siden avløpet først går 

gjennom et mekanisk trommelfilter før vannet behandles videre og til slutt resirkuleres tilbake til 

karene igjen, vil dette i seg selv være dobbelt sikret. I tillegg vil alle karene være plassert inne i 

bygninger, der det er rister på alle sluk i gulv. Videre er det oppsamlingskummer for overløp med 

rister før avløp til sjø for hele anlegget. 
 

Alle komponenter vil være produsert, merket og distribuert i samsvar med bestemmelsene i NS9416-

2013. På kar, rør og slanger skal det det i tillegg foreligge produktsertifisering. Det er utarbeidet egen 

prosedyre for å forebygge og eventuelt håndtere rømmingsepisoder (vedlagt).  
 
 

ØVRIGE DRIFTSFORHOLD 
 

Oppstart og opptrappingsplan 

 

RAS anlegget er basert på kjent og utprøvd teknologi levert fra Nofitech, men det vil bli lagt opp til en 

gradvis oppbygging og oppstart av anlegget, der en tester ut funksjonaliteten til anlegget i alle ledd før 

produksjonen oppskaleres. Det viktigste er at fiskevelferd og dyrehelse blir ivaretatt, og at en høster 

erfaringer før driften oppskaleres til full produksjon. Det betyr mindre fisk i anlegget, lavere tetthet, 

mindre behov for spedevann, økt redundans i alle tekniske ledd og langt større sikkerhetsmarginer på 

alle områder. Produksjonen økes over tid etter som anlegget kjøres i gang og fungerer optimalt. Siden 

anlegget bygges modulbasert, kan anlegget bygges over flere byggetrinn, der en gradvis skalerer opp 

produksjonen i anlegget. Anlegget kan f.eks bygges i tre faser, der en starter opp med f.eks. ⅓ av 

produksjonen de første årene for så å utvide produksjonen og gjøre tilpasninger og forbedringer 

undervegs. 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet for denne vurderingen består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved 

gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. Vannressursloven §3), mens 

influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet for den omsøkte nyetableringen til Firda Seafood Group AS omfatter areal innenfor en 

reguleringsplan godkjent av Gulen kommunestyre 22. mars 2018. Det fysiske tiltaket vil således bestå 

i at det bygges et helt nytt RAS anlegg, og at det etableres nye rørgater for inntak av sjøvann fra og 

utslipp til Mjåsundet, (jf. figur 2, 3 og 10). Anlegget har også fått egen NVE konsesjon for uttak av 

vann fra Mjømnevatnet (hovedmagasin) og Randalsvatnet (overføringsmagasin), og det vil bli etablert 

nye rørgater for overføring av vann og inntak av vann til anlegget.  Dette dokumentasjonsvedlegget 

omfatter således ikke de forhold som omfattes av Plan- og Bygningsloven eller Vannressursloven, 

siden disse forhold allerede har vært gjenstand for full offentlig behandling, og verken virkningene på 

Mjømnevatnet eller Randalsvatnet eller influensområdet ved anlegget inngår i den videre vurderingen 

her.  

 

Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 

tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Selve tiltaket vil omfatte et helt nytt areal på 

godkjent industriområde, og anlegget vil slippe ut næringssalter og små oppløste partikler, som vil 

kunne påvirke miljøforholdene i Mjåsundet. 

 

Videre fokus i denne vurderingen er derfor sentrert om Mjåsundet som influensområde og resipient for 

den planlagte søknaden. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 
 

Anlegget er planlagt i Mjåsund næringspark og har sitt utslipp sør i Mjåsundet, som ligger mellom 

Mjømna og Sandøyna. Mjåsundet utgjør en del av et sammenhengende sjøområde bestående av større 

og mindre øyer og småholmer omgitt av et nettverk av strømsund med varierende bredde, topografi, 

terskeldyp og dybdeforhold (figur 11). Mjåsundet er avgrenset mot sør av en grunn terskel på 25 m 

dyp ved broen mellom Mjømna og Sandøyna, og det dybdes og utvides nordover mot 

Ånnelandssundet til et maksimalt dyp på 140 m rundt 2 km nord for anlegget. Mot nord grunnes det til 

rundt 105 m dyp på høyde med Sjursholmane og Skjerjehamn før det på nytt dybdes nedover i et nytt 

basseng øst i Mjømnosen på vel 165 m dyp. Mot vest grunnes det til rundt 95 m dyp før det dybdes 

nedover til et maksimalt dyp på 216 m i Mjømnosen. Det dypeste tersklene mot sør, vest og nord i 

Mjømnosen ligger på mellom 34 og 52 m dyp. Den dypeste terskelen inn til Mjømnosen og Mjåsundet 

ligger i nordøst og er på 78 m dyp mellom Vassøyna og Vatnøyna, og er bestemmende for 

utskiftingsforholdene i resipienten til anlegget.  

 

Anlegget 

Inntak 

Utslipp 

25 m

34 m

52 m

34 m

78 m

216 m

140 m

 
 

Figur 11. Dybdeforhold i sjøområdet rundt planlagt anlegg og tilstøtende sjøområder, med angitte 

terskeldyp til sjøområdene utenfor og maksimaldyp i resipienten. 

 

I forhold til www.vann-nett.no har vannforekomsten Kvitnesosen (0280010202-C) antatt svært god 

økologisk tilstand, mens kjemisk tilstand er ukjent, og vannforekomsten er karakterisert som beskyttet 

kyst/fjord. Utslippet ligger i den delen av vannsøylen som alltid vil ha god utskifting og 

oksygenforhold og ligger åpnet til i Mjåsundet i tilknytning til en resipient som blir gradvis dypere 

nordover. Den dominerende strømskapingsfaktoren like utenfor anlegget er tidevannsdrevet strøm 

sørover og nordover i Mjåsundet, med sterkest strøm ved høyvann når tidevannet strømmer mot nord 

(Hestnes 2017).  

http://www.vann-nett.no/
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FORELIGGENDE KUNNSKAP OM NATURVERDIER  
 
Det foreligger mye informasjon om biologisk mangfold og naturverdier både på land og i sjøområdene 

i forbindelse med konsekvensutredningen av regulering av Mjåsund Næringspark utført i 2017 

(Eilertsen mfl. 2017). I denne sammenheng blir i hovedsak marine mangfoldselementer omtalt der det 

kan være av betydning for vurdering av det planlagte anlegget. 

 

ARTSFOREKOMSTER 

 
I tiltaks- og influensområdet er det registrert flere rødlistearter av sjøfugl i kategorier fra nær truet 

(NT) til sterkt truet (EN), samt oter (VU) og ål (VU) i Mjømnevatnet.  Fra feltundersøkelser er det 

registrert ål (VU) i samtlige innsjøer, samt muslingene flatøsters (NT) og sandskjell (VU) i 

influensområdene Merkesvågen og Randalsvågen. Artsforekomster har stor verdi. Arealbeslag i 

området har ingen negativ virkning for artsforekomster i planområdet. 

 

Det er ingen vassdrag med bestander av anadrom laksefisk i nærheten av planlagt anlegg, og et lukket 

og landbasert anlegg vil ha liten risiko for rømming og ingen risiko for spredning av lakselus.  
  

NATURTYPER 
 

Ved feltbefaringen i august 2017 ble det i planområdet ikke registrert viktige naturtyper i sjø. I 

influensområdet er det registrert et gyteområde for torsk som er lokalt viktig (C-verdi). Fra 

feltundersøkelser ble det i influensområder registrert naturtypene bløtbunnsområder i strandsonen (C-

verdi), ålegraseng (C & B-verdi) og sukkertareskog (C-verdi) som også er en rødlistet naturtype i 

kategori sårbar (VU). Naturtypelokalitetene er små, men spesielt viktig i tilknytning til gyteområdet 

for torsk. Naturtyper i sjø har stor verdi. 

 

Virkningen av tiltaket er allerede vurdert i forbindelse med konsekvensutredningen av 

reguleringsplanen til Mjåsund Næringspark ved utfylling i sjø for artsforekomster og naturtyper.  Det 

er ingen viktige naturtyper i tiltaksområdet og arealbeslag har liten negativ virkning på naturtyper i 

sjø. Sterke strømforhold vil sørge for god spredning og høy fortynning av organiske tilførsler. 

Virkningen er vurdert å være liten negativ og med liten negativ konsekvens. (Eilertsen mfl. 2017). En 

etablering av anlegget vil skje på planert areal i samsvar med den godkjente reguleringsplanen.   

 

FISKERI OG HAVBRUK 
 

Det er ingen fiskeri eller havbruksinteresser innenfor planområdet. I influensområdet er det fiskeplass 

med passive redskaper, rekefelt, gytefelt for torsk (C-verdi) og låssettingplass. Fiskeri og havbruk har 

middels verdi. Arealbeslag har ingen negativ virkning på fiskeri og havbruksinteresser.  Det er heller 

ikke ventet at utslipp fra oppdrettsanlegget vil påvirke gytefelt og rekefelt i nord, eller låssettingplass i 

sør på grunn av avstand til planområdet (Eilertsen mfl. 2017). 
 

Alle forhold rundt det omsøkte vannuttaket og vurdering av allmenne interesser tilknyttet laks, sjøaure 

og innlandsfisk ble vurdert i forbindelse med NVE søknaden for uttak av vann fra Mjømnevatnet og 

Randalsvatnet. Det foreligger NVE konsesjon for uttak av vann.    
 

RESIPIENTEN 
 

Det er utført strømmålinger og en forundersøkelse i 2017 i forbindelse med søknaden om etablering av 

anlegget i Mjåsund Næringspark. I perioden 19. januar – 23. februar 2017 ble det målt strøm i 

Mjåsundet like utenfor det planlagte anlegget med en profilerende strømmåler (Nortek profiler). 

Måleren stod utplassert på 56 m dyp, og data fra 25 og 51 m dyp (bunn) er analysert og gjennomgått. 

Det ble målt henholdsvis svært sterk og sterk strøm på 25 og 51 m dyp med en gjennomsnittlig 

strømhastighet på henholdsvis 10,2 og 6,4 cm/s. Maksimal strømhastighet ble målt til 59,2 cm/s på 25 

m dyp i retning nord og 43,2 cm/s på 51 m dyp i retning sørvest. Strømmen var tydelig tidevanns-
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drevet på 25 m dyp der strømmen vekslet mellom nord og sør i takt med tidevannet, men med en 

overvekt av vanntransport (vannfluks) i retning nord. Strømretningen ved bunnen var mindre påvirket 

av tidevannet, men med en dominans av strøm og vanntransport i retning sørvest og nordøst.  
 

Den sterkeste strømmen ble målt ved høyvann, når tidevannet strømmer mot nord. Den høyeste 

maksstrømmen ser ut til å være på 20-25m dyp mot nord, dvs. like over høyden på terskelen ved 

innsnevringen lenger sør i sundet. Her snevres Mjåsundet inn på begge sider av Mjåsundbrua, samtidig 

som det grunnes oppover på begge sider av terskelen på rundt 25 m dyp, og strømmen skyter fart over 

terskelen. Strømmen på bunnen har ofte hastighetstopper som sammenfaller med perioder med 

lavvann. (Hestnes 2017). 
 

Men det er nokså sannsynlig at strømmens hastighet videre nordover i sundet avtar vesentlig da 

Mjåsundet blir bredere og dypere videre nordover.  Under brua er Mjåsundet 100 m bredt og 25 m 

dypt (tverrsnitt på ca 2 da), mens Ånnelandssundet mellom Mjømneholmen og Mjølbærvika 2,75 km 

lenger mot nord er 900 m bredt og over 120 m dypt (tverrsnitt på ca 80 – 90 da).  
 

Strømforholdene utenfor det planlagte utslippet tilsier gode forhold for spredning av og omsetning av 

organiske tilførsler, som i alle hovedsak vil bestå av småpartikler og oppløste næringssalt etter rensing.  
 

Det er også utført en forundersøkelse september 2017 utenfor planlagt utslipp i Mjåsundet. 

Sedimentkvalitet og bunndyr ble undersøkt på fire stasjoner sammen med hydrografi ved det dypeste 

prøvestedet/referansestasjonen (Tvedten 2017).  

 

Det var gode oksygenforhold ned til rundt 100 m dyp på stasjonen Mjå 4 rundt 1,7 km nord for det 

planlagte utslippet tilsvarende 5,6 ml O2/l (tilstand I= «svært god»), men videre nedover falt 

oksygeninnholdet der nivået ved bunnen på rundt 140 m dyp ble målt til 2,8 ml O2/l tilsvarende 

tilstandsklasse III= «moderat» (tabell 9).  
 

De grunneste stasjonene Mjå 1 – Mjå 3 var relativt grovkornet der prøvene var dominert av sand og 

grus, mens referansestasjonen Mjå 4 hadde et høyt innhold av silt.  
 

Bunnfaunaen ved det planlagte utslippspunktet («anleggssonen») ble beregnet som «Meget god» (i 

henhold til NS 9410:2016). Bunnfaunaen ved stasjon Mjå 1, sør for avløpet, ble beregnet som «Svært 

god», mens bunnfaunaen ved Mjå 3, nord for avløpet, samt referansestasjonen ble beregnet som 

«God» (i henhold til Veileder 02:2013 - 2015). Det var færrest arter (42 stk) på referansestasjonen 

nord i Mjåsundet (på ca. 140 meters dyp). 
 

De hydrografiske målingene (og resultatene fra bunnprøvene på Mjå 4) tyder på at det er redusert 

bunnvannsutskiftning i dette området (Tvedten 2017). 
 

Tabell 9. Oppsummering av miljøtilstand i Mjåsundet (utklipp fra rapporten til DNV GL). 
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Den viktigste årsaken til de generelt gode miljøforholdene for bunnfaunaen i utslippsområdet i 

Mjåsundet skyldes nok de gode strømforholdene i Mjåsundet, som er typisk for sammenhengende 

strømsund ute ved kysten når vannmassene nedover i vannsøylen ikke er innstengt bak grunne 

terskler. I dette tilfelle ligger dypeste terskel inn til resipientområdet fra nord på 78 m dyp mellom 

Vatnøyna og Vassøyna, noe som også vises av de gode oksygenforholdene ned til 100 m dyp i slutten 

av september 2017 på referansestasjonen Mjå 4.   

 

Resipientundersøkelsen bekrefter at den valgte plasseringen for et avløp fra det planlagte 

oppdrettsanlegget er gunstig. Her vil det alltid være gode oksygenforhold, og periodevis sterk 

vannstrøm sørover og nordover som vil sørge for jevnlig resuspensjon av tilførsler samt spredning og 

borttransport av hovedsakelig finpartikler og næringssalt som sammen med en bunnfauna i 

nærområdet som har «god» og «svært god» tilstand, vil sørge for gode omsetningsforhold for avløpet. 

 

VIRKNING AV LANDBASERT ANLEGG I MJÅSUNDET 

 

Det er beregnet at anlegget ved full produksjon av fisk på 6.000 tonn i året etter rensing vil slippe ut 

152,5 tonn organisk stoff/TOC, 23,2 tonn fosfor og ca. 164,3 tonn nitrogen. Disse utslippene vil etter 

rensing tilsvare et urenset utslipp fra en oppdrettslokalitet i sjø med en MTB på 1.100 – 1.350 tonn 

(der produsert mengde fisk i året er ca 1,3x MTB) og tilsvarer således en relativt liten lokalitet der en 

kan forvente en moderat påvirkning i sjøområdet rundt utslippspunktet i Mjåsundet og i 

influensområdet til anlegget.  

 

Resultatet av tidligere miljøundersøkelser er oppsummert tidligere i rapporten, og konsekvenser for 

resipientforhold kan oppsummeres i følgende hovedkonklusjon: 

 

Det planlagte avløpet fra Firda Seafood Group AS drenerer til et strømsund med meget god 

vannutskifting i hele vannsøylen fra overflaten og ned mot bunnen. Et relativt grovt bunnsubstrat med 

en dominans av sand og grus i utslipps- og influensområdet er også meget godt egnet til å omsette de 

organiske tilførslene. Disse bunnforholdene ble også bekreftet ved en forenklet forundersøkelse (B-

undersøkelse) i januar 2017.  På 10 stasjoner ved det dypeste i sjøområdet utenfor anleggsområdet på 

57 – 61 m dyp var bunnen dominert av litt forekomster av skjellsand samt noe sand og grus (Langvatn 

2017).  

 

Sjøområdet rundt utslippet har således en betydelig resipient- og omsetningskapasitet for tilført 

organisk materiale. Ved et utslipp på 30 m dyp innlagres avløpsvannet i øvre del av overflatelaget og 

transporteres raskt og effektivt med den utover rettede overflatestrømmen og tidevannet sør- og 

nordover i Mjåsundet i takt med tidevannet. Ved et alternativt utslippsdyp på 50 m dyp innlagres 

avløpsvannet på rundt 35 – 40 m dyp, og på dette dypet er det også gode strømforhold der utslippet 

transporteres sør- og nordover i Mjåsundet i takt med tidevannet. Utslippet planlegges sluppet ut i 

oksygenrike vannmasser året rundt hvor det er gode strømforhold og høy omsetningskapasitet for 

tilført organisk materiale, og det er lite trolig at en vil kunne se noen synlig negativ effekt av 

tilførslene på grunn av den sterke strømmen ned mot det dypeste på vel 50 m dyp utenfor 

utslippsunktet i Mjåsundet. 

 

Strømmålingene viste svært gode strømforhold utenfor utslippet, med sterk – svært sterk strøm i hele 

vannsøylen ned mot bunnen. En gjør også oppmerksom på at vurderingene av strømforholdene er gjort 

ut fra hva som en mener er egnete strømforhold for oppdrett av fisk i merdanlegg, og ikke hva som er 

tilstrekkelig i forbindelse med omsetning av organisk materiale fra et utslipp fra settefiskanlegg. Her 

vil de viktigste kriteriene være at selve utslippsstedet ikke ligger innestengt bak en lokal terskel slik at 

bunndyrene alltid har tilgang på oksygen for sin sedimentomsetning, og at vannet rundt utslippsstedet 

utveksles og skiftes ut med utenforliggende vannmasser, slik som ved det planlagte utslippet i 

Mjåsundet. Her er det altså en kombinasjon av både sterk strøm i utslippsområdet og en gunstig 

plassering av utslippet, noe som vil bidra til en ytterligere spredning og omsetning av organisk 

materiale. 
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Det antas at effekten på miljøet i Mjåsundet vil forbli akseptabel og moderat vurdert ut fra de 

naturgitte gunstige forholdene i utslippsområdet i Mjåsundet, med svært gode strømforhold og et 

relativt grovt bunnsubstrat i utslippsområdet. Dette tilsier en betydelig resipientkapasitet i området.  

 

AKVAKULTUR OG SMITTEHENSYN 
 

For et stort akvakulturanlegg, er det krav om avstand på minst 5 km til nærliggende anlegg og også til 

lakseslakterier. Dette er grenser som gjelder gjensidig for alle typer anlegg, både åpne merdanlegg på 

sjøen og for landbaserte anlegg med sjøvannsinntak. Årsaken er risiko for inntak av smitte til anlegg 

eller også utslipp av smitte fra anlegg til nærliggende øvrige anlegg.  
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Figur 12. Det omsøkte postsmoltanlegget i Mjåsundet og tilgrensende akvakulturvirksomhet i Gulen i 

10 km radius. Matfiskanlegg laks er rød, FOU laks er rød og grønn, mens tarelokaliterer er grønn 

(fra www.fiskeridir.no).   
 

Det er henholdsvis 2,3 og 1,8 km fra planlagt utslipps- og inntakspunkt for sjøvann til nærmeste 

lokalitet Mjølbærvika, FOU laks, MTB på 780 tonn tilhørende Aller Aqua AS (figur 12). Det er 5,8 

km fra utslippet til lokalitet Hyseneset, MTB på 5460 tonn tilhørende Firda Sjøfarmer AS. Det er 5,7 

km fra utslippet til lokalitet Gråvika, MTB på 3500 tonn tilhørende Firda Sjøfarmer AS. Det er 5,2 km 

http://www.fiskeridir.no/


 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3276 35 

fra sjøvannsinntaket til lokalitet Skorpa, MTB på 1300 tonn tilhørende Firda Sjøfarmer AS. Det er 7,5 

km fra sjøvannsinntaket til lokalitet Bårøy MTB på 3120 tonn tilhørende Firda Sjøfarmer AS. Det er 

4,6 km til tarelokalitet Flatøyna på 230 da og tarelokalitet Leirøyna på 140 da tilhørende Havtare AS. 

 

Det er ikke oppgang av anadrom fisk hverken til Mjømnevatnet (inntaksmagasin) eller Randalsvatnet 

(overføringsmagasin) pga naturlige vandringshindre nedstrøms utløpselvene. 

 

Det er 15 km til nærmeste vassdrag med oppgang av laks (Åmdalselva).   

 

FISKEVELFERD  
 

I Forskrift om drift av akvakulturanlegg, § 22, Vannkvalitet og overvåking, første ledd står det: 

«Vannmengden, vannkvalitet, vanngjennomstrømningen og strømhastigheten skal være slik at fisken 

har gode levekår, basert på fiskens art, alder, utviklingstrinn, vekt og fysiologiske og atferdsmessige 

behov.» Mattilsynet sine anbefalte verdier er: 

• Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l  

• Ammonium-nitrogen NH4
+ < 2 mg/l 

• Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l 

 

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. Dersom råvannet 

har for lav pH og er ionefattig, bør råvannet behandles. Ved intensiv produksjon og redusert vannbruk 

må det tilsettes oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. Vannet må også luftes for å få ut 

CO2. Alle disse forholdene er redegjort for i tidligere kapitler.  

 

I et resirkuleringsanlegg har man en situasjon der i praksis alt vannet resirkuleres, slik at her handler 

det om hvilke løsninger som blir valgt for å håndtere alle de miljømessige utfordringene gjenbruk av 

vann medfører for at fisken får et godt internmiljø i karene i samsvar med næringen og forvaltningen 

sine krav. Sentrale elementer ved drift i et resirkuleringsanlegg er forholdet mellom fisketetthet i 

karene ved ulike temperaturer og varierende pH, og vannets omløpstid i karene før det er skiftet ut i 

forhold til fiskens toleranse for CO2, NH4+ og NO2- samt karenes selvrensingsevne i forhold til å 

transportere fôrrester og fekalier ut av karene. I denne søknadsmessige sammenhengen bør det være 

tilstrekkelig å vise til at det i dag er mange ulike leverandører av resirkuleringsteknologi, og 

utviklingen er kommet dit hen at de anleggene som nå bygges med gjeldende resirkuleringsteknologi 

er meget driftssikre og fullt ut vil kunne ivareta fiskens krav til et godt internmiljø i karene.  

 

Tilsetting av oksygen gir en vannsparingseffekt. Det finnes ulike måter å tilsette oksygen på, men de 

vanligste er tilsetting av oksygenovermettet vann på innløpsstokken til driftsvannet i tillegg til 

individuell oksygentilsetting til hvert kar. 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 på 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 %.  

 

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 13). 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) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Det er liten 

sammenheng mellom 

oksygenmetningen i 

innløpsrøret og maksimalt 

registrert oksygenmetning 

i oppdrettskar. 
 

 

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. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets 

grenser er godt innenfor rekkevidde i omsøkte anlegg, selv ved betydelig oksygentilsetting. 
 

I resirkuleringsanlegget vil en måtte følge forholdene nøye underveis, og dimensjonerende kapasitet 

på lufting av vann og rensing av vannet i et kombinert mekanisk- og biologisk filter ansees ivaretatt 

ved prosjektering av anlegget. 

 

VERNEINTERESSER OG INNGREPSFRIE OMRÅDER 
 
Det er ikke noen verneinteresser, verneområder, nasjonale laksefjorder eller laksevassdrag i dette 

området. Området ligger innenfor arealer avsatt til næringsområde for landbasert oppdrett og andre 

virksomheter tilknyttet oppdrettsnæringen. 

 

SMITTEMESSIGE HENSYN 
 

Avstanden mellom det planlagte utslippet og sjøvannsinntaket til det omsøkte RAS postsmoltanlegget 

og nærmeste matfiskanlegg for laksefisk er henholdsvis 2,3 og 1,8 km til Aller Aqua Norway AS sin 

lokalitet 11653 Mjølbærvika, mens Mattilsynets veiledende avstandskrav er 5 km til sjøvannsinntaket 

og utslippet til større landbaserte anlegg. Men kortere avstand kan tillates ved behandling av inntaks- 

og/eller avløpsvann utover det som følger av vanlige driftskrav. Anlegget har en FOU-tillatelse på 780 

tonn MTB tilknyttet lokaliteten med varighet fram til 10. mai 2023. Lokaliteten var tidligere en 

godkjent torskelokalitet for Gulen Marine Farms AS, men Aller Aqua Norway AS fikk i 2019 

lokaliteten godkjent for FOU laks. I henhold til hjemmesiden til BarentsWatch 

(https://www.barentswatch.no/fiskehelse/) har det ikke vært fisk på lokaliteten hverken i 2019 eller i 

https://www.barentswatch.no/fiskehelse/
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2020.  Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Firda Seafood Group AS i brev av 2. november 

2018 i brev til Gulen kommune gikk imot søknaden om at lokaliteten skulle omdisponeres til laks av 

hensyn til deres virksomhet i området og selskapets planer om er postsmoltanlegg i Mjåsundet, men 

deres klage ble ikke tatt til følge av Sogn og Fjordane Fylkeskommune. 

 

Det antas likevel at det i liten grad vil være noen sannsynlighet for påvirkning av driften tilknyttet 

Mjølbærvika og det planlagte sjøvannsinntaket til Firda Seafood Group AS på 80 m dyp. Det er målt 

relativ moderate – svake strømforhold på lokaliteten. Resultat av strømmålinger i 2017 

(overflatestrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm) viste en gjennomsnittlig strømhastighet på 5, 15 og 

65 m dyp på henholdsvis 5, 4 og 3 cm/s, noe som er regnet å være «svak - svært svak». 

Bunnstrømmen på 88 m dyp viste en gjennomsnittlig strømstyrke på 4 cm/s, og er regnet som 

«middels sterk – svak». Strømaktiviteten i det øvre vannlaget ned mot 15 meter skiftet i hovedsak 

mellom nordøstlig og sørlig retning. Dypere nedover i vannsøylen var strømretningen mer variabel, og 

ved bunnen på 88 m dyp gikk strømmen (vannfluksen) mer eller mindre retningstilfeldig i alle 

himmelretninger, noe som også vises av det progressive vektorplottet (Heggland 2017). Vannmassene 

i overflatelaget passerer gjennom anlegget nordover og sørover på lokaliteten, og på grunn av den 

naturlige sjiktningen nedover i vannmassene mhp temperatur, saltinnhold og tetthet, blander ikke 

vannmassene i overflatelaget seg med vannamssene ved bunnen på oppdrettslokaliteten. 

(vertikalmiksing). Men organiske tilførsler fra anlegget sedimenterer på lokaliteten og kan 

representere et reservoar av smittestoff ved sykdomsutbrudd på lokaliteten.  

 

Siden anlegget planlegger sitt sjøvannsinntak på 80 m dyp, vil det representere samme vannsjikt som 

ved bunnen på oppdrettslokaliteten Mjølbærvika. Siden strømretningen på dette dypet er så 

retningstilfeldig og lite stabil er det svært lite sannsynlig at dypvann fra oppdrettslokaliteten vil bli 

transportert 1,8 km sørover til postsmoltanlegget sitt planlagte sjøvanninntak. Det er 1,8 km fra 

lokaliteten til sjøvannsinntaket, og med en strømfart på 4 cm/s ville det teoretisk tatt 12,5 timer til en 

vannpartikkel nådde sjøvannsinntaket forutsatt at strømmen rant uavbrutt mot sør i Mjåsundet, noe 

som ikke er tilfelle for det vannsjiktet som befinner seg på 80 m dyp i Mjåsundet. Uansett ville også 

eventuelle vannmasser fra lokaliteten Mjølbærvika være betydelig fortynnet på sin veg sørover mot 

sjøvannsinntaket om vannmassene før eller siden skulle kunne nå fram til sjøvannsinntaket. Men siden 

anlegget uansett planlegger rensing og desinfeksjon av alt inntaksvannet til postsmoltanlegget, er 

potensiell risiko for påvirkning av vannmasser fra sjølokaliteten til sjøvannsinntaket uansett eliminert. 

 

En modellering av utslippet (innlagring, spredning og fortynning) viser at ved et utslipp på 30 m dyp 

og en middel (58 l/s) og maksimal (140 l/s) vannmengde i utslippsledningen, vil utslippet innlagres på 

henholdsvis 12 og 10 m dyp. Toppen av plumens omkrets vil nå opp mot/ved overflaten, men vil være 

kraftig fortynnet ved innlagringsdypet (henholdsvis vel 500 og 200 ganger), og en km fra utslippet vil 

avløpsvannet være henholdsvis vel 1200 og 500 ganger fortynnet (Tveranger 2020). 

 

Et utslipp på 30 m dyp vil i praksis innfri Mattilsynets krav om at utslippet ikke skal ha gjennomslag 

til overflaten. Det er kun ved maksimal vannmengde i utslippet (8,4 m³/min) at toppen av skyen vil nå 

opp i overflaten. Dette vil kunne inntre i 3 – 4 uker i året, og utslippet vil være betydelig fortynnet ved 

innlagringsdypet på 10 meter, og randsonen til plumen (plumens ytterkant) vil være ytterligere 

fortynnet. Med en avstand på 2,3 km til lokaliteten Mjølbærvika vil utslippsvannet i praksis være så 

fortynnet at når noe av dette utslippsvannet eventuelt før eller siden driver forbi lokaliteten, vil 

partikler og næringssalter, mv. i utslippsvannet for lengst være fortynnet til under bakgrunnsnivå.   

 

Et utslipp på 50 m dyp vil uansett innfri Mattilsynets krav om at utslippet skal innlagres dypt og ikke 

ha gjennomslag til overflaten. Utslippet vil også innlagres i et dypere sjikt enn overflatelaget, og med 

en avstand på 2,3 km til lokaliteten Mjølbærvika vil utslippsvannet i praksis være så fortynnet at en i 

praksis kan se vekk i fra mulig påvirkning på denne lokaliteten når utslippsvannet også er innlagret i et 

dypere sjikt enn merdene på lokaliteten.  

  

Det er også lite sannsynlig med internsmitte fra RAS anleggets utslipp til sjøvannsinntaket om 

utslippet legges på enten 30 m dyp eller dypere. Det er 500 meter fra utslippet til sjøvanninntaket 

lenger nord i Mjåsundet, og de dominerende strømforholdene i Mjåsundet tilsier at utslippsvann vil 
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kunne bli transportert i retning inntaket når tidevannet strømmer mot nord når strømmen er sterkest 

ved fløende sjø. Men modelleringen viser at utslippsvannet vil innlagres i et helt annet og 

høyereliggende lettere vannsjikt på rundt 10 m dyp ved et utslipp på 30 m dyp, mens sjøvannsinntaket 

på rundt 80 m dyp ligger i et dypere vannlag med høyere tetthet på grunn av lavere temperatur og 

høyere saltholdighet enn i innblandingsdypet til utslippet. Dersom utslippet legges på 50 m dyp, 

innlagres utslippet dypere, men også her i et vannsjikt som ligger rundt 40 m over sjøvannsinntaket.  

 

På grunn av tetthetsforskjellene av vannlagene mellom disse dypene er det lite sannsynlig at det ville 

kunne forekomme vertikalblanding av vannmasser. Dessuten vil inntaket bli desinfisert med dobbel 

barriere, med både UV og ozon. Risiko for smitte fra eget utslipp og matfiskanlegget nord i 

Ånnelandssundet vil derfor være neglisjerbar. 

 

 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 

Planlagte anlegg vil kunne gi et betydelig antall nye arbeidsplasser der anleggets estimerte behov vil 

være over 10 årsverk ved full produksjon. Anlegget vil også styrke det lokale næringsgrunnlaget og 

sikre arbeidsplasser i området, både i anleggsfasen og også i driftsfasen ved å sikre lokal postsmolt til 

Firda Sjøfarmer AS sine matfiskanlegg i regionen. Dette er et viktig bidrag for å kunne korte ned 

produksjonstiden i sjø og redusere risiko for rømming, sykdom og lakselus.  

 

 

KONKLUSJON 
 

Et nytt landbasert postsmoltanlegg vil ha meget gode muligheter for å sikre en bærekraftig produksjon 

av laks og ørret og redusere smittepress av parasitter og sykdom på omgivelsene. Anlegget vil også gi 

samfunnsmessige positive ringvirkninger, både med hensyn på nye lokale arbeidsplasser, men ikke 

minst ved å gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det benyttes best tilgjengelig teknologi og 

at et slikt anlegg vil bli svært rømningssikkert.  

 

Denne utredningen 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 utredningen (§ 

8). Det foreligger NVE konsesjon for uttak av vann. Det foreligger også en godkjent reguleringsplan 

for det omsøkte anlegget med tilknyttede aktiviteter. Påvirkningen på naturmangfoldet i den marine 

resipienten ansees tilstrekkelig dokumentert gjennom utførte forundersøkelser og strømmålinger samt 

gjennomgang av foreliggende kunnskap og offentlige databaser. Føre var-prinsippet behøver derfor 

ikke å komme til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). 

 

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).  
 

I denne, som i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskapen om naturmiljø og det 

biologiske mangfoldet ofte være bedre enn kunnskapene om effekten av det aktuelle tiltakets 

påvirkning. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil 

usikkerhet i enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut.  

 

Dette medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større usikkerhet i grad 

av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. For biologiske 

forhold med middels til stor verdi er det imidlertid en mer direkte sammenheng mellom omfang av 

påvirkning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i 

konsekvens.  
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