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FORORD  
 

Lista Laks AS søker om vederlagsfri konsesjon for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg som 

omfatter og inkluderer klekkeri, smoltanlegg og matfiskanlegg på Lista i Farsund kommune. Det søkes 

om en årsproduksjon på 6.000 tonn levert mengde laks. Selskapet disponerer et areal i Lista 

Næringspark som er til godkjenning for akvakultur i en pågående reguleringsplanprosess. NVE har 

konkludert med at anlegget ikke trenger konsesjon etter vannressursloven. 

 

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet dette dokumentasjonsgrunnlag for søknaden, som skal tjene 

som grunnlag for vurdering av utslippstillatelse etter Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter 

Matloven, og den samlede konsesjonsammen etter Akvakulturloven. Det er i dokumentasjonen 

inkludert en enkel konsekvensutredning av de omsøkte forhold der en også tar utgangspunkt i 

Naturmangfoldlovens §§4-12.  

 

Søknaden er basert på foreliggende informasjon om anlegget, prosessbeskrivelse og produksjon stilt til 

rådighet fra Lista Laks AS, samt vedlagte strøm- og forundersøkelser i resipienten sommeren 2019. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Lista Laks AS for oppdraget.  

 

Bergen, 4 juni 2021. 
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SAMMENDRAG  
 

Tveranger, B & G.H. Johnsen 2021. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert 

konsesjon for Lista Laks AS i Farsund kommune, med konsekvensutredning.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 3410, 33 sider. ISBN 978-82-8308-835-9 
 

Lista Laks AS søker om vederlagsfri konsesjon for etablering av et integrert landbasert 

oppdrettsanlegg for hel syklus fra klekking til slakteferdig matfisk på Lista i Farsund kommune. Det 

søkes om en årsproduksjon på 6.100 tonn med tilhørende 6.710 tonn fôr. Lista Laks AS har inngått 

leieavtale for 40 da og med opsjon på ytterligere 400 da i industriområdet Lista Fly og Næringspark.  
 

Anlegget planlegges som et resirkuleringsanlegg (RAS=Recycling Aquaculture System) basert på 

EcoFishCircle AS (EFC) sin teknologi. Anlegget bygges modulbasert, der hver modul har klekkeri 

med startfôring og 5 kar med økende størrelse for fisken ettersom den vokser. Hvert enkelt kar har sin 

egen fysisk atskilte interne resirkuleringsenhet. Anlegget planlegges med 6 moduler, der hver modul 

dekker et areal på 4.350 m2 og har en produksjonskapasitet på 1.000 tonn fisk årlig. Fra etablering av 

første modul vil anlegget suksessivt bli utbygget med en ny modul årlig i 5 år.  

 

Planlagt produksjon omfatter 4 årlige sykluser i hver av de seks modulene. Det klekkes og startfôres 

61.000 yngel fire ganger årlig i hvert av klekkeriene. Etter 20 uker er fisken 20 gram og flyttes over i 

et 8-meters kar. Etter nye 4 uker flyttes 50 grams presmolt til et 13-meters kar og holdes der i 10 uker 

før de flyttes som 300 grams postsmolt til et 24-meters kar. Etter nye 12 uker flyttes 1.200 grams fisk 

til vekselvis det ene eller andre av de to store 34-meters karene, hvor fisken på 25 uker vokser til 

56.000 slakteklare fisk på 4,5 kg. Det vil da slaktes ut 24 grupper à 250 tonn med fisk årlig.  

 

Det skal benyttes ferskvann på fisken fram til ca. 50 gram, og deretter benyttes brakkvann mellom 3 – 

15 ‰ på postsmolten og 15 – 32 ‰ i produksjonen fram til levering av slakteklar fisk. Alt ferskvann 

skal produseres ved avsalting av mikrofiltrert og UV- og ozonbehandlet sjøvann som hentes fra 80 m 

dyp enten fra Nordhasselvika (hovedalternativ) eller Tjørvebukta (alternativ 2). NVE har 1. oktober 

2020 konkludert med at søknaden ikke trenger ytterligere behandling etter vannressursloven.  
 

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

6710 tonn fôr fra anlegget til Lista Laks AS i Lista Fly- og næringspark.  
 

Omsøkt ramme Lista Laks AS  Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

Utslipp til sjø  190,7 tonn 26,5 tonn 180 tonn 
 

I et resirkuleringsanlegg blir alt vannet renset kontinuerlig, og antatt rensegrad for utslipp er 40% for 

nitrogen, 60% for fosfor og 80% for organisk stoff. Med angitt produksjon og fôrbruk, vil samlet årlig 

utslipp fra anlegget være som vist i tabell 1. Utslippet planlegges på omtrent 25 m dyp i sjøen utenfor 

Nordhasselvika, der det er målt sterk og dominerende strøm i nordvestlig retning (Klem 2019) og der 

sjøområdet består av hardbunn med spredte forekomster av skjellsand og tareskog (Økland 2019).  
 

Det er inkludert en enkel konsekvensvurdering med utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12 for 

vurdering av virkning på sjøområdet utenfor Lista. Det omsøkte anlegget medfører ikke naturinngrep 

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

«akvakulturformål» i en pågående reguleringsplanprosess. Forhold knyttet til fiskevelferd, smitte-

hensyn og matloven er omtalt, og dekkes opp i de beredskapsplaner og risikoanalyser anlegget har 

utarbeidet, og som vedlegges søknaden.   
 

Landbasert produksjon av matfisk vil ha de beste muligheter for å sikre en bærekraftig produksjon av 

laks og ørret uten at det medfører verken økt smittepress av parasitter eller sykdom på omgivelsene. 

Anlegget vil også gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både med hensyn på mange lokale 

arbeidsplasser, men ikke minst ved å gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det benyttes best 

tilgjengelig teknologi i et anlegg som vil bli svært rømningssikkert og ikke slippe ut lakselus.   
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 LISTA LAKS AS  
 

SØKER 
 

Lista Laks AS er et 100 % eid datterselskap av EcoFishCircle AS (EFC), som har som formål å 

etablere fullintegrerte akvakulturanlegg basert på en kjerneteknologi bestående av ny resirkulerings-

teknologi (RAS).  EFC-teknologien avviker fra de fleste andre RAS-teknologier ved at den er basert 

på at hvert oppdrettskar har sin egen integrerte vannrenseenhet, såkalt Individual Production Units 

(IPU).  
 

Initiativtakerne til EFC representerer ulike kjerneteknologier, som samlet sett vil medføre betydelige 

miljøgevinster ved planlagt oppdrettsanlegg. Det omfatter produksjon av oksygen og hydrogen 

gjennom elektrolyse, der oksygenet betraktes som et rent biprodukt, men som ved samlokalisering vil 

tilføre billig oksygen til oppdrettet. Videre vil en knytte til seg en tredje kjerneteknologi, såkalt gass 

fermentering, som vil kunne produsere protein til fiskefôret og dermed redusere behovet for import av 

soyamel. Dette samarbeidet har resultert i et unikt akvakulturkonsept hvor egenproduksjon av mer enn 

30 % av fôret vil kunne bidra til å redusere CO2 utslippene med omtrent 2,2 kg per kg fisk produsert. 

Lokalisering på Lista med tilgang på rimelig strøm gir fortrinn ved at proteinet blir konkurransedyktig 

i pris, samtidig som en har god og direkte sjøveis forbindelse til Europa som er hovedmarked for norsk 

lakseeksport.  
 

På samme industriområde på Lista er det planlagt et biogassanlegg, som kan viderebehandle slammet 

produsert ved oppdrettsanlegget, samt ha ytterligere synergieffekt ved å samarbeide på områder som 

energi, overvåkningsanlegg og vakttjenester, foredling av organisk materiale. Bak disse selskapene 

står grunneierne og erfarne industriutviklere med omfattende biologisk, teknisk og driftskompetanse, 

samt god forståelse av sjømat og akvakultur. 
 

Selskapsinformasjon Lista Laks AS 

• Organisasjonsnummer: 921 958 390 

• Adresse: Strandgaten 18, 4550 Farsund.  

• Kontaktperson: Terje Mikalsen 

• Telefon: 901 16 580 

• E-post: jarle@ecofishcircle.com 

• Selskaps-epost: post@ecofishcircle.com 

 
  

DENNE SØKNAD OM KONSESJON 
 

Lista Laks AS søker om produksjonstillatelse for oppdrett av 6.000 tonn levert mengde laks med 

snittvekt på rundt 4,5 kg på Lista.  

 

Det søkes om et landbasert resirkuleringsanlegg basert på helintegrerte moduler med: 

• Konsesjon for produksjon av 1,4 millioner 50 grams smolt / 300 grams postsmolt. 

• Vederlagsfri konsesjon for landbasert matfisk for 6.100 tonn biologisk produksjon. 

 

Settefiskanlegget med postsmoltanlegg vil bli fullintegrert i anlegget der en har moduler som dekker 

hele produksjonssyklusen fra rogn til slakteferdig matfisk. Hver modul vil gi en samlet årlig 

produksjon på 1.000 tonn slakteferdig fisk, fordelt på to utslakt på 250 tonn fra hvert av de to store 

karene årlig. Hver modul vil da gi fire sykluser årlig.  

 

mailto:jarle@ecofishcircle.com
mailto:post@ecofishcircle.com
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Samlet produksjonskapasitet er beregnet til 6.000 tonn matfisk årlig fullt utbygd. Driftsmessig, 

finansiell og biologisk risiko tilsier at fullt produksjonsnivå nødvendigvis må bygges opp over tid. 

Følgelig planlegger Lista Laks AS og EFC AS å bygge ut én og én 1.000 tonns modul årlig framover. 

 

Lista Laks AS ser at matfiskproduksjon på land representerer store muligheter for økt produksjon i 

etablerte sjømatregioner og økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur til sjøs og over land. Planene er 

også i samsvar med Agder sin Regionalplan for næringsutvikling.  

 

 

GEOGRAFISK PLASSERING AV LOKALITETEN  
 

Lista Laks AS

 
 

 

Figur 1. Øverst. 3D utsnitt av 

Lista Fly- og Næringspark 

med omtrentlig inntegnet 

areal for det planlagte RAS 

anlegget til Lista Laks AS. Fra 

Kommunekart 3D. Til høyre: 

Foreløpig forslag til 

anleggsskisse innenfor aktuelt   

område for fiskeoppdrett. 

Endelig utforming/plassering 

av selve anlegget vil bli 

bestemt i løpet av 

reguleringsplanprosessen.  

 
 

http://3d.kommunekart.com/Clients/index.html?funksjon=vispunkt&y=298920.5920619827&x=6156001.351496367&z=204547.39473953345&lookatx=6156098.25256&lookaty=298925.5547098584&lookatz=204523.19647528036&zoom=13&srid=32633&kommune=undefined&ruteberegning=undefined&host=undefined&kartlag=undefined
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Utslipp ca 3,2 km til 25 m dyp 

Inntak ca 3,9 km fra 80 m dyp

Lista Laks AS

Alternativ 2

Utslipp ca 3,7 km til 25 m dyp 

Inntak ca 4,6 km fra 80 m dyp

Hovedalternativ 1

 
 

Figur 2. Oversiktskart over sjøområdet utenfor lokaliteten til Lista Laks og omtrentlig planlagte 

traseer for inntak av sjøvann og utslipp fra anlegget. 

 

 

Anlegget er planlagt etablert innenfor Lista fly- og næringspark (LFN) i Farsund kommune i Agder. 

Anlegget blir liggende omtrent 1,7 km fra kystlinjen mot sør ved Nordhasselvika og 2,2 km fra 

kystlinjen mor sørvest ved Tjørve (posisjon senter N: 58o 06,659’ Ø: 6o 37,586’, jf. figur 1 og 2.  Det 

aktuelle området er i dag regulert til industri i gjeldende kommunedelplan for LFN, og er nå foreslått 

til akvakulturformål i pågående områdereguleringsplan for LFN. Planforslaget har vært ute på 

offentlig ettersyn, og er forventet ferdigbehandlet andre eller tredje kvartal 2021.    

 

Lista Laks AS har inngått leieavtale på flyplassområdet for nødvendig areal til anlegget med opsjon 

for fremtidig kjøp, i første omgang 40 da for det omsøkte anlegget på 6.000 tonn og med opsjon for en 

ytterligere utvidelse til 400 da. Området er planert ut i kotehøyder fra 2,5 til 4 meter. Det muliggjør 

lave løftehøyder for sjøvann til produksjonsanlegg på hele området.  
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Lista Laks AS vurderer to alternative plasseringer av inntak og utslipp fra anlegget. Anlegget søker 

primært å kunne ha sitt sjøvannsinntak og utslipp i sjøområdet utenfor Nordhasselvika. Da inntaket og 

utslippet skal føres ned mot Bausje og videre ut gjennom Nordhasselvika, krever statsforvalteren at det 

må søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Nordhasselvika fugefredningsområde for dette 

tiltaket. Statsforvalteren krever også at det må utredes en alternativ trase for å kunne vurdere en slik 

dispensasjon. Lista Laks AS søker derfor som et 2. alternativ å kunne legge inntaket og utslippet fra 

flyplassen og ned til Tjørve til ut i sjøområdet utenfor moloen. Endelig trasevalg og dimensjonering av 

ledningene må utredes i forbindelse med en egen planprosess.  

 

 

EFC SIN RAS-TEKNOLOGI 
 

Lista Laks AS skal bygge et resirkuleringsanlegg basert på EFC sin teknologi, der hvert enkelt 

oppdrettskar har sin egen fysisk atskilte interne og integrerte vannrenseenhet, såkalt Individual 

Production Units (IPU), tilpasset enhetens produksjonskapasitet (figur 3). Systemet består av følgende 

hovedkomponenter som er etablert i og i umiddelbar nærhet til selve oppdrettstanken. 

• Mekanisk filtrering (trommelfilter) 

• Bio-reaktor 

• Ozon-reaktor 

• De-gasser for avlufting av CO2 

• Pumper (sirkulasjon) 

• Oksygenerings-system 

 
Figur 3. Prinsippskisse for et RAS-anlegg med prinsippskisse for et EFC-anlegg. Bildet er tatt fra 

patentbeskrivelsen fra patent # 403284. 
 

 

RAS-teknologien har etablert seg som anerkjent teknologi de seneste 10-årene. Anleggene som er 

bygget så langt er i hovedsak benyttet til smolt og postsmolt, men RAS-teknologi også for produksjon 

av større fisk fra 0,5 til 5 kg størrelse er nå i drift flere steder. Matfiskanleggene har hatt og har fortsatt 

varierende fremgang med produksjonen på grunn av en kombinasjon av designvalg og lokal 

driftskompetanse.  

 

EFCs teknologi skiller seg fra konvensjonelle RAS-anlegg ved at resirkulerings- og renseprosessen er 

direkte integrert i hver enkelt tank (figur 3), mens det i et konvensjonelt RAS-anlegg vil være flere kar 

som er koblet til en felles filtrerings og renseanlegg før vannet resirkuleres tilbake til de ulike karene. I 

et EFC-anlegg vil en dermed redusere risikoen for spredning av sykdomsutbrudd og tilhørende 

fiskedødelighet ved at hver tank driftes som en smittemessig selvstendig enhet. 

 

I EFCs teknologi plasseres biofilteret direkte i sentrum av IPU-tanken hvor vannet i hver enkelt tank 

sirkuleres individuelt. Dette muliggjør bygging av frittstående standardiserte enkeltkar som kan 
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bygges for en trinnvis oppskalering av anlegget, siden rørsystemet mellom tankene elimineres og 

forenkler infrastruktur for vanntransport.  

 

I et RAS-anlegg vil vannvolumet i hvert kar generelt skiftes ut to ganger i timen, og en EFC-modul 

med en produksjonskapasitet på 1.000 tonn per år, vil måtte rense i størrelsesorden 10.000 m³ vann per 

time. Dette krever et høyt energiforbruk som kan reduseres ned til 500 l per kg produsert laks, ved at 

sirkulasjonen holdes isolert og filtreres i tankens eget interne filter.  

 

Et EFC-anlegg har i tillegg renseanlegg for fosfor og nitrat på avløpsvannet, som bidrar til å redusere 

eutrofiering i resipienten.  Dersom man resirkulerer også dette vannet kan vannforbruket reduseres ned 

mot 50 l per kg produsert laks, tilsvarende som i et RAS-II anlegg. Anlegget bygges som et RAS I-

anlegg, og en starter opp driften som et RAS I anlegg.  Når en har full kontroll på H2S problematikken 

vil en kunne redusere spedevannet gradvis.   

 
 

ANLEGGET 
 

Lista Laks AS planlegger å bygge moduler, og vil innledningsvis starte med en stor tank hvor man kan 

høste 250 tonn laks. Anlegget kan bygges ut trinnvis etter hvert som en høster erfaring med 

anleggsdriften i den første enheten, og en planlegger anlegget bygget ut med moduler i løpet av en 5 

årsperiode til en kapasitet på 6.000 tonn per år, med til sammen seks moduler bestående av klekkeri og 

5 selvstendige større kar (figur 4).  
 

1200

1200

4500

 
 

Figur 4. Eksempel på kompakt struktur for planlagt anlegg slik som det framstår på søknadstidspunktet 

for en produksjon av 6000 tonn fisk i Lista Fly- og næringspark. Anlegget består av seks moduler for 

produksjon av 1000 tonn hver.  

 

Hver av produksjonsmodulene vil bestå av:  

• klekkeri/startfôring og kar til videre påvekstfôring i ferskvann fram til 20 gram, 

• 8-meters kar med vannhøyde på 1,6 m og volum på 80 m³ for presmolt i ferskvann 20-50 gram,  

• 13-meters kar med vannhøyde 2,4 m og volum på 320 m³ for smolt/postsmolt 50 – 300 gram, 

• 18-meters kar med vannhøyde på 5,1 m volum på 1.300 m³ for påvekst 1 for 300 – 1200 gram, 

• to 34-meters kar med vannhøyde på 6,9 m og samlet volum på 12.600 m³ for fisk på 1,2 - 4,5 kg.  
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Alle de fem karene utgjør egne smittevernsoner og alle er isolerte med tak, og vil i tillegg være 

separert i uavhengige hygiene- og sikkerhetssoner, med slusesystem for personell og separat utstyr.  

Hvert vil kar i seg selv vil være utrustet med separate vannbehandlingssystemer internt i karet (se 

figur 3). Hver modul dekker et areal på nær 4 350 m2. 

 

I ferskvannavdelingen vil alle kar typisk bli oppført i glassfiber, mens karene i postsmolt og 

matfiskavdelingen kan oppføres i glassinfusert stål som gir en glatt, jevn overflate som er lett å gjøre 

ren og desinfisere. Alle komponenter vil være produsert, merket og distribuert i samsvar med 

bestemmelsene i NS9416-2013. På kar, rør og slanger vil det i tillegg bli fremlagt produktsertifisering. 

 

 
 

Figur 5. Eksempel på kompakt struktur for fullt utbygd anlegg bestående av 6 moduler, to «oppe», to 

«nede» og en på hver side i figuren. Hver modul består av klekkeri- og startfôringsavdeling, ett 8m 

kar, ett 13m kar ett 18m kar og to 34m kar. Hvert kar utgjør sin egen smittemessige enhet, og modul 

utgjør sin egen produksjonsenhet. I midten er det i tillegg plassert to store 34m kar for fisk rett før 

slakting.  
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Et fullt utbygd anlegg skal ha 6 slike moduler som hver kan produsere 1.000 tonn årlig. Hver av de 12 

uavhengige 34-meters store karene med matfisk kan høstes 2 ganger hvert år, tilsvarende kan en høste 

ut 250 tonn fisk hver 14. dag og på denne måten tilfredsstille et marked som krever jevne leveranser 

av laks.   

 

Til sammen vil fullt utbygd anlegg ha et produksjonsvolum på 85 000 m3. I midten (se figur 4) 

planlegges to store 34-meters kar for purge-avdelingen, kar med rent sjøvann for sulting og forbedring 

av smak før slakting («off flavour»), og deres volum kommer i tillegg til det omtalte produksjons-

volumet. 

 

 
 

Figur 6. 3D illustrasjon av hvordan anlegget vil kunne framstå i terrenget etter utbygging.  

 

Et slikt EFC-anlegg fungerer ved at grupper av fisk holdes samlet fra fisken er klekket og starfôret og 

gjennom hele syklusen fram til slakt, ved at «kohorten» overføres til større og større kar etter hvert 

som den vokser, uten at fiskegruppene og de ulike innsett blandes eller overlapper hverandre. Dette er 

med å redusere risiko og sikre fiskevelferd gjennom hele produksjonen. 

 

Siden produksjonsenhetene er selvstendige og uavhengige enheter (jf. figur 6), med separasjon av 

grupper, bio-sikkerhet og internlogistikk, kan Lista Laks AS ha stor fleksibilitet under planleggingen 

av hvordan det skal produseres post-smolt og/eller matfisk i påvekst- avdelingene. Anlegget kan enkelt 

deles opp slik at man kan starte med en mindre produksjon og øke produksjonen etter ønske.   

 

 

VANNKVALITET OG FISKEVELFERD 
 

I et resirkuleringsanlegg der mer enn 97-99% av den totale vannbruken resirkuleres, må avfallsstoffer i 

vannet renses og nytt oksygen tilsettes før vannet kan føres tilbake til fisken. Det omfatter fjerning av 

faste stoffer, utlufting av gasser som karbondioksid (CO2) og biologisk omdannelse av oppløste stoffer 

som ammoniakk og oppløst organisk stoff. I tillegg må nytt oksygen injiseres direkte i vannet og 

vannet kan behandles med enten ozon eller UV-lys for å begrense mengde mikroorganismer. Alt dette 

må skje for å sikre maksimal fiskevelferd og dermed god vekst.  
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Det er gjort mye forskning på hva som er akseptable nivåer for vannkvalitet i produksjonsvann for 

fisk, og anbefalte verdier (Fivelstad m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007) er: 

• Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l 

• Ammonium-nitrogen NH4
+ < 2 mg/l 

• Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l 

 

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 (jf. tabell 3). Karluftere kan fjerne inntil 65 % av CO2, mens oppløste 

nitrogenforbindelse som nitrat, nitritt og ammonium ikke kan luftes ut. Disse blir imidlertid redusert i 

biofilteret og i tillegg gjennom mengden nytt vann inn til karene. 

 

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

hydrauliske kapasitet. Det er et uttrykk for karenes selvrensingsevne og er en funksjon av mengde fisk 

i karene, karenes volum samt mengde nytt spedevann i karene. Samtidig vil en i resirkuleringskar 

sørge for at det tilbakeførte vannet skaper en god internsirkulasjon i karene. For å opprettholde en 

stabil vannkvalitet, er vannets oppholdstid i hvert kar rundt 30 – 45 minutter for alle avdelinger etter 

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

   

Lista Laks AS og EFC AS baserer sin overvåking og kontroll av vannkvalitet på forståelse av 

sammenhengen med fiskevelferd, illustrert i figur 7. Hvis fisk e blir utsatt for redusert vannkvalitet, er 

de i stand til å tilpasse livsprosessene til en viss grad, men på et suboptimalt nivå. Jo dårligere 

vannkvaliteten blir, jo større mengde energi kreves gjennom fôret for å kompensere de suboptimale 

forholdene. Et slikt miljø resulterer derfor i dårligere fôrutnyttelse, i redusert vekst og økt følsomhet 

for og risiko for sykdom. Suboptimale nivåer er derfor ikke bare uønsket ut fra fiskevelferd, men også 

rent driftsmessige forhold i fiskeoppdrett. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Effect 

Mortality 

Sub-optimal 

No effects 

Optimal Sub-optimal 

lethal 

Level 

Let
Lethal 

 
 

Figur 7. Påvirkningsforholdet mellom vannkvalitet og fiskevelferd. 

 

 

OVERVÅKING AV VANNKVALITET 
 

«Vannkvalitet» er et sammensatt tema og dekker ikke bare den fysiske og kjemiske sammensetningen, 

men også de mikrobiologiske aspektene. De fleste vannkvalitetsparametere har angitte grenser for hva 

som vil resultere i fiskedødelighet over en gitt tid, og EFC AS har etablert erfaringsdata vist i tabell 2. 

Det er imidlertid vanskeligere å identifisere de suboptimale nivåene, fordi virkningen vanligvis vil 

være en kombinasjon av flere parametere og hvordan de samvirker.  
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De samvirkende effektene på fisken kan omfatte følgende tre typer: 

• Additive - der de kombinerte negative effektene er lik sum av virkningene av hvert enkelt stoff 

• Synergistisk - der stoffene styrker hverandres negative effekt utover ren additativ effekt, for 

eksempel lite oksygen og høyt karbondioksid med lite oksygen og høyt nitritt  

• Antagonistisk - der virkningene av de forskjellige stoffene svekker eller opphever hverandre. 

 

Dersom en også inkluderer virkning av enzymer, hormoner og tidsgradienter med hurtige endringer, 

kan det være svært krevende å forstå grensene for de suboptimale forhold.  Lista Laks AS tar derfor i 

bruk erfaringer fra EFC AS som muliggjør dette i kombinasjon med overvåkning og databehandling 

av resultatene (figur 8). Slike målinger av blant annet stresshormoner i vannet for å danne seg et bilde 

av fiskens helse og velferd, er bare mulig når man forholder seg til ett oppdrettskar. Dersom man 

blander vann fra mer enn ett oppdrettskar vil denne tilnærmingen være umulig. EFC-teknologien åpner 

derfor for nye muligheter i overvåking av ok kontroll med fiskens helse og velferd, og 

databehandlingssystemet vil være en nøkkeldel for å nå målene til Lista Laks AS.   

 

Lista Laks AS har. basert på studier og erfaring, en oppfatning av at vannkjemiske avvik og problemer 

i RAS-anlegg nesten utelukkende skyldes driftsfeil som påvirker de basale og grunnleggende viktige 

kar-miljøparameterne, og at det i all hovedsak er problemer forårsaket av uønskede 

variasjoner/forandringer i pH, TAN (NH4+-NO2-NO3) og alkalinitet. Driftsstrategien til Lista Laks 

AS baserer seg på EFC AS sin erfaring med at god opplæring i kombinasjon med en forenklet og 

tydelig driftsinstruks, reduserer disse problemene i praksis. Vannkvalitetsfaktorer som må overvåkes 

og kontrolleres er derfor oksygen, karbondioksid, pH, ammoniakk, nitritt, nitrat og faste stoffer. Også 

alkalitet og nitrat bør vurderes overvåket. 

 

 
Figur 8. System for overvåking og sporbarhet av fiskens helse og velferd.  

 

Tabell 2. Grenseverdier for vannkjemi. Tall fra EcoFishCircle. 

 

Parameter Formel Enhet Normal Giftig 

Oksygen O2 mg/l 6 to 9 < 5 

Karbondioksid CO2 mg/l 0 to 15 > 20 

Nitrogen N2 % 80 to 100 > 100 

Ammonium NH4
+ mg/l 0 to 5 (pH dependant) > 5 

Ammoniakk NH3 mg/l < 0,015 > 0,025 

Nitritt NO2
- mg/l < 0,5 > 5 

Nitrat NO3
- mg/l 10 to 200 > 400 

pH   6,5 to 8,0 < 6,5 and > 8,5 

Alkalinitet CaCO3 mg/l 100 to 400 < 50 

Suspendert Stoff SS mg/l 25 > 100 

BOD  mg/l 5 to 20 N.A. 

Temperatur  C° 10 to 15 < 0 and > 20 
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EFC har utviklet et kontroll- og overvåkningssystem for kontinuerlig måling av temperatur, oppløst 

oksygen, karbondioksid, pH, ammoniakk, nitritt og faste stoffer. I tillegg til bedret fiskevelferd vil et 

kontinuerlig styringssystem bidra til å høyne kvaliteten på solgt fisk. EFC har enerett til en 

sporingsteknologi basert på biomarkører, som gjør det mulig å få supplerende og ytterligere kunnskap 

om fiskens oppdrettsvilkår på en sikker måte. Oppdelingen i adskilte tanker gjør det også mulig å 

oppnå stor presisjon i måling og tolkning av fiskens og vannets tilstand og dermed kunne optimalisere 

oppdrettsvilkårene på en måte ingen annen kjent teknologi kan.   

 

Helt nytt i oppdrettssammenheng er at man for eksempel ved å måle kjønnshormoner i vannet kan 

forutse kjønnsmodningsprosessen mange måneder i forveien. Tilsvarende kan man også måle 

konsentrasjoner av stresshormoner for dermed å optimalisere vannkvaliteten fortløpende, samtidig 

som en kan dokumentere at fisken ikke lider. I denne sammenhengen har EFC inngått et eksklusivt 

samarbeid med Queen’s University i Belfast og deltatt i opprettelsen av søsterselskapet Gas 2 Feed AS 

(G2F) som står for fermenteringsdelen.   

 

 

PLANLAGT PRODUKSJON  
 

Ferdig utbygd med 6 moduler, planlegger Lista Laks AS å produsere 6.000 tonn slakteferdig fisk årlig. 

Hver modul produserer 1.000 tonn laks per år, med to uttak på 250 tonn bestående av 57.700 fisk på 

omtrent 4,5 kg fra hvert av de to største karene. Hvert slikt uttak stammer fra klekking av 65.000 egg 

og påfølgende startfôrings-kohorter på 61.000 yngel. Dette er oppsummert i tabell 3, der planlagt 

maks biomasse i karene er angitt i kg/m³ og planlagt salinitet i vannet er angitt som ppt som tilsvarer 

‰. 

 

Tabell 3. Oversikt over produksjonsenhetens ulike avdelinger og volum av kar samt maksimal 

fisketetthet i karene. Dette representerer en av til sammen 24 årlige kohorter med fisk gjennom et fullt 

utbygd anlegg. Tall fra Lista Laks AS. 
 

Avdelinger Gram Volum m³/ kar 
Antall individer  

(1000) 

Maksimum tetthet  

kg/m³ Salinitet 

Klekkeri 0 NA 65 0 < 3 ppt 

Start-fôring 0,18-20 30 61 40 < 3 ppt 

Pre-smolt 20-50 80 59,5 36 < 3 ppt 

Smolt/postsmolt 50-300 320 59,3 53 3 – 15 ppt 

Matfisk: 1  300-1200 1300 58,6 53 15 – 32 ppt 

Matfisk: 2 1200-4500 6300 57,7 40 15 – 32 ppt 

 

I produksjonsplanene er det lagt opp med noe lavere tilvekst og lavere tettheter av fisk i karene enn 

det som en optimistisk kan operere med, særlig for fisk over ett kg (tabell 3). Produksjonen fra smolt 

til matfisk (4+ kg) er i planene satt til ett år. Ettersom man i et EFC-anlegg vil ha hyppige innlegg vil 

man raskt få erfaring med tilvekst. Dersom det skulle vise seg at man ikke klarer å nå slaktevekten 

innen den planlagte tiden, kan man øke størrelsen på smolten som blir satt ut i systemet (jf. figur 9). 

På denne måten kan man også regulere størrelsen på slakteklar fisk. EFC-konseptet gir mulighet for et 

fleksibelt system som samtidig gir forutsigbarhet.   

 

I hver enkelt modul settes det inn en gruppe med 20 grams fisk fra klekkeriet hver tredje måned i 8 m 

karet, der de i 4 uker. Videre går kohorten med fisk 10 uker i 16 m karet og 12 uker i 24 m karet, til 

sammen 3 måneder. Deretter flyttes fisken over i det ene 34 m karet, der fisken står i 6 måneder fram 

til slakt (figur 9). Etter tre måneder er en ny gruppe med fisk klar til å settes inn i det andre 34 m karet 

i den samme modulen. På denne måten får man fire leveringer i året av 250 tonn fisk fra hver modul. 

Med innsett annenhver uke kan man ta ut samme mengde slaktefisk hver uke med et visst 

slingringsmonn slik at man kan for eksempel kan øke produksjonen når etterspørselen er høy, som for 

eksempel i tiden før jul og redusere mengden i perioder hvor markedsbehovet for laks er lavere.   
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Figur 9. Tidslinje for produksjon av fisk i et modulbasert EFC anlegg med 12 måneders 

produksjonssyklus fra innsett av 50 grams fisk til 4,5 kg slakteklar fisk.    

 

Lista Laks AS har i utforming av driftsplanene i hovedsak fokus på to faktorer som spiller sammen, 

produksjonstid i dager og maks fisketetthet (kg/m³). Hvis produksjonsplan ikke kan følges fordi 

fisken ikke vokser som forutsatt, leder dette til at produksjonstiden øker. Anleggene tvinges da til å 

øke stående biomasse utover opprinnelig plan, noe som kan lede til suboptimale forhold for fisken og 

økt produksjonsrisiko. 

 

Lista Laks AS har derfor valgt å ikke legge listen for høyt, verken når det gjelder fisketetthet eller 

tilvekst i sine produksjonsplaner. Det er bedre å justere disse forhold etter at en har høstet erfaring, 

heller enn å måtte redusere produksjonsmål på grunn av for optimistiske anslag av tilvekst og 

utnyttelse av tilgjengelig karvolum. Lista Laks AS har derfor designet et anlegg som er fleksibelt med 

hensyn på biomasse, fisketetthet og tidspunkt for innlegg av rogn, med beregnet god kapasitet.   

 

Publiserte erfaringer med høy tettheter av fisk i resirkuleringsanlegg (Terjesen mfl. 2013: Fish welfare 

and performance in recirculating aquaculture systems) konkluderte med at parr - lakseyngel uten 

problemer tåler tettheter opp til 100 kilo fisk per kubikkmeter. De hevder at større fisk kan 

sannsynligvis tåle enda høyere tettheter. Dette er imidlertid oppnådd i kontrollerte omgivelser og i et 

relativt lite oppdrettsvolum. EFC sine erfaringer er at det kan være krevende å oppnå samme resultat i 

store produksjonsanlegg, spesielt på fisk over ett kg.  På grunn av disse usikkerhetene, har Lista Laks 

AS redusert ambisjonsnivået med fisketetthet til nær halvparten av det som er vanlig i dag i 

matfiskanlegget til ca 40 kg/m3. For å øke fleksibiliteten, er vannbehandlingsanleggene dimensjonert 

for en dobbelt så høy produksjon og på samme tid tilfredsstille krav til fisken helse og velferd. 

 

Utgangspunktet for tilvekst i de her 

presenterte produksjonsplaner, er 

Totland Fiskehelse (Wangel) sin 

veksttabell ved 14 oC vanntemperatur 

(figur 10). Erfaring tilsier at det kan 

være krevende å få god vekst i RAS 

anlegg når fisken overstiger ett kg, så 

Lista laks AS har derfor valgt å 

benytte redusert daglig tilvekst i 

matfiskfasen. I tabell 4a-e er vist 

produksjonssyklusen for ett innsett. 

 

Figur 10. Forventet tilvekst fra 

startfôring til slakteklar fisk ved 14 
oC i anlegget til Lista Laks AS 
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Tabell 4A. Oversikt over produksjonssyklus i startfôringsavdelingen for ett innsett fra startfôring til 

20 gram parr. Tallene er vist på ukebasis ved utgangen av hver uke, og representerer innsett av 

61.000 stk startfôret yngel. Tall Fra Lista Laks AS. 

 

Uke nr  Fiskevekt (gr)  Temperatur Daglig tilvekst Antall fisk Fôrfaktor Dødelighet Biomasse
% Kg

1 0,18 10 2,00 61 000      0,75 11            

2 0,21 10 3,00 60 927      0,75 508 12            

3 0,25 10 4,11 60 854      0,75 507 15            

4 0,34 10 4,07 60 781      0,75 507 20            

5 0,45 10 4,00 60 708      0,75 506 27            

6 0,59 10 3,95 60 635      0,75 505 35            

7 0,77 10 3,90 60 562      0,75 505 46            

8 1,01 10 3,85 60 489      0,75 504 60            

9 1,31 14 3,80 60 417      0,75 503 79            

10 1,70 14 3,75 60 344      0,75 503 102          

11 2,20 14 3,70 60 272      0,75 502 132          

12 2,84 14 3,65 60 200      0,75 502 170          

13 3,65 14 3,60 60 127      0,75 501 219          

14 4,67 14 3,55 60 055      0,75 200 280          

15 5,96 14 3,50 59 983      0,75 200 358          

16 7,59 14 3,50 59 911      0,75 200 454          

17 9,65 14 3,50 59 839      0,75 199 577          

18 12,28 14 3,45 59 767      0,75 199 734          

19 15,57 14 3,45 59 696      0,75 199 929          

20 19,75 14 3,45 59 624      0,75 199 1 177       

Veksttabell fra startfôring til 20 gram

 
 

Tabell 4B. Oversikt over produksjonssyklus i et 8 m kar for ett innsett fra 20 grams parr til 50 grams 

presmolt. Tallene er vist på ukebasis ved utgangen av hver uke, og representerer innsett av vel 59.500 

stk 20 grams parr. Tall Fra Lista Laks AS. 

 

Uke nr  Fiskevekt (gr)  Temperatur Daglig tilvekst Antall fisk Fôrfaktor Dødelighet Biomasse
% Kg

21 25 14 3,20 59 553      0,8 149 1 491       

22 31 14 3,20 59 481      0,8 149 1 857       

23 39 14 3,40 59 410      0,8 149 2 312       

24 49 14 3,30 59 338      0,8 148 2 918       

Veksttabell 20 - 50 gram

 
 

Tabell 4C. Oversikt over produksjonssyklus i et 16 m kar for ett innsett fra 50 grams presmolt til 300 

grams postsmolt. Tallene er vist på ukebasis ved utgangen av hver uke, og representerer innsett av ca 

59.300 stk 50 grams presmolt. Tall Fra Lista Laks AS. 

 

Uke nr  Fiskevekt (gr)  Temperatur Daglig tilvekst Antall fisk Fôrfaktor Dødelighet Biomasse
% tonn

25 62 14 3,00 59 267      0,9 59 4              

26 76 14 2,80 59 196      0,9 59 4              

27 92 14 2,70 59 125      0,9 59 5              

28 111 14 2,60 59 054      0,9 59 7              

29 133 14 2,50 58 983      0,9 59 8              

30 158 14 2,40 58 912      0,9 59 9              

31 186 14 2,30 58 842      0,9 59 11            

32 219 14 2,20 58 771      0,9 59 13            

33 255 14 2,10 58 701      0,9 59 15            

34 294 14 2,00 58 630      0,9 59 17            

Veksttabell 50 - 300 gram
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Tabell 4D. Oversikt over produksjonssyklus i et 24 m kar for ett innsett fra 300 grams postsmolt til 

1200 grams laks. Tallene er vist på ukebasis ved utgangen av hver uke, og representerer innsett av ca 

58.600 stk 300 grams postsmolt. Tall Fra Lista Laks AS. 

 

Uke nr  Fiskevekt (gr)  Temperatur Daglig tilvekst Antall fisk Fôrfaktor Dødelighet Biomasse
% tonn

35 338 14 1,90 58 560      0,95 24 20            

36 386 14 1,90 58 490      0,95 24 23            

37 440 14 1,80 58 419      0,95 24 26            

38 499 14 1,80 58 349      0,95 24 29            

39 565 14 1,65 58 279      0,95 24 33            

40 634 14 1,65 58 209      0,95 24 37            

41 710 14 1,65 58 139      0,95 24 41            

42 797 14 1,65 58 070      0,95 24 46            

43 893 14 1,40 58 000      0,95 24 52            

44 985 14 1,40 57 930      0,95 24 57            

45 1085 14 1,40 57 861      0,95 24 63            

46 1196 14 1,40 57 791      0,95 24 69            

Veksttabell 300 - 1200 gram

 
 

Tabell 4E. Oversikt over produksjonssyklus i et 34 m kar for ett innsett fra 1200 gram laks til 

slakteklar laks på 4,5 kg. Tallene er vist på ukebasis ved utgangen av hver uke, og representerer 

innsett av vel 57.700 stk 1200 grams laks. Tall Fra Lista Laks AS. 

 

Uke nr  Fiskevekt (gr)  Temperatur Daglig tilvekst Antall fisk Fôrfaktor Dødelighet Biomasse
% tonn

47 1319 14 1,25 57 722      1,0 14 76            

48 1438 14 1,25 57 653      1,0 14 83            

49 1569 14 1,25 57 584      1,0 14 90            

50 1712 14 1,21 57 515      1,0 14 98            

51 1862 14 1,05 57 446      1,0 14 107          

52 2003 14 1,05 57 377      1,0 14 115          

53 2155 14 0,90 57 308      1,0 14 124          

54 2295 14 0,90 57 239      1,0 14 131          

55 2443 14 0,90 57 170      1,0 14 140          

56 2601 14 0,80 57 102      1,0 14 149          

57 2751 14 0,80 57 033      1,0 14 157          

58 2908 14 0,70 56 965      1,0 14 166          

59 3054 14 0,70 56 896      1,0 14 174          

60 3207 14 0,60 56 828      1,0 14 182          

61 3344 14 0,60 56 760      1,0 14 190          

62 3487 14 0,40 56 692      1,0 13 198          

63 3586 14 0,40 56 624      1,0 13 203          

64 3687 14 0,40 56 556      1,0 13 209          

65 3792 14 0,40 56 488      1,0 13 214          

66 3899 14 0,38 56 420      1,0 13 220          

67 4004 14 0,38 56 352      1,0 13 226          

68 4112 14 0,38 56 285      1,0 13 231          

69 4223 14 0,38 56 217      1,0 13 237          

70 4336 14 0,38 56 150      1,0 13 243          

71 4453 14 0,38 56 082      1,0 13 250          

Veksttabell 1200  - 4400 gram
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VANNFORSYNING  
 

Anlegget vil benytte avsaltet sjøvann på <3 ‰ i ferskvannsdelen av anlegget fra rogn til smolt og 

sjøvann med mer enn 15 ‰ ved produksjon av postsmolt og matfisk. Til produksjon av matfisk skal 

det benyttes mikrofiltrert og UV behandlet sjøvann tatt inn fra rundt 80 meters dyp i sjøområdet 

utenfor Lista (figur 2) der sjøvannet avsaltes til ønsket salinitet i de ulike avdelingene. Anlegget har i 

brev av 1. oktober 2020 fått avklart med NVE at de ikke trenger noen videre vurdering etter 

vannressursloven. 

 

Sjøvanninntaket til anlegget planlegges lagt på ca. 80 meters dyp enten i sjøområdet utenfor 

Nordhasselvika (hovedalternativ) i omtrentlig posisjon N: 58º04,311’ Ø: 6º35,313’ eller i sjøområdet 

utenfor Tjørve (alternativ 2) i omtrentlig posisjon N: 58º05,072’ Ø: 6º34,036’, (figur 12). Det er 

planlagt filtrering og desinfeksjon av alt inntaksvann fra sjø, dette for å sikre nødvendig kontroll med 

lakselus, patogener (bakterier og virus), og andre vannbårne miljøfaktorer som påvirker vannkvaliteten 

inn i RAS- enhetene. 

 

Inntaks og vannbehandlingsstasjon vil bestå av hovedelementene; sjøvannsinntaksledning fra 80 m 

dyp og inn til pumpesump med grovfiltrering, sjøvannspumper inn til finpartikkel-filtrering, videre inn 

i desinfeksjonsanlegg med UV. Desinfisering av sjøvann er essensielt for å opprettholde fiskehelsen i 

landbaserte anlegg. Ultrafiolett stråling står for effektiv desinfisering uten å produsere skadelige 

biprodukter eller kjemiske reststoffer. Vannbehandling utgjør en etablert internasjonal bransje, og kan 

levere vannbehandlingssystem fra inntakspumpene i pumpesump, Wedeco Spectron UV filtre 

typegodkjent av Veterinærinstituttet for UV dosering som overstiger 15mJ/cm2, og ozonanlegg for 

desinfeksjon før fremførsel til produksjonsanlegget. 

 

Valg av endelig konsept og leverandør blir en del av videre detaljprosjektering og anbudsinnhenting. 

 

Ferskvannsbehovet dekkes fra avsaltingsanlegg basert på omvendt osmose teknikk (RO), som tar ned 

salinitet til mindre enn 3 ppt. Dette er kjent teknologi for store avsaltingsanlegg til drikkevann, på skip 

og i moderne brønnbåter. Eksempel på kompakte og moderne RO anlegg fra Norwater AS er illustrert 

i figur 11. Erfaring med avsalting av sjøvann til oppdrett er summert opp i NIVA-rapport fra 2026  

slik: «Med utgangspunkt i typisk sjøvann har en ved avsalting laget en vannkvalitet med middels pH, 

lav ionstyrke/bufferkapasitet og svært lave metallkonsentrasjoner. Med unntak av et visst behov for å 

øke pH, Ca-nivåer og bufferkapasitet noe, skulle dette være en vannkvalitet som kan være godt egnet 

for oppdrett» (Åtland 2016). Nevnte behov justeres ved innmiksing av renset sjøvann og tilsetning av 

silikat i ferskvannet til en salinitet rundt 3 ppt. 

 

Anleggene er modulære, og kapasiteten kan økes i takt med utbyggingen av Lista Laks AS sin øvrige 

infrastruktur og produksjonskapasitet. Innstrømningen av behandlet sjøvann og ferskvann vil videre 

kunne blandes til ønsket salinitet og fordeles til de ulike deler av produksjonsanlegget gjennom en 

samlestokk med justeringsmuligheter inn i et vannfordelingsnett. 
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 Figur 11. Norwater - Avsaltingsanlegg ved omvendt osmose (RO). 

 

Ved bruk av RAS I teknologi uten denitrifikasjon og fosforfelling er anlegget sitt behov for nytt vann 

(spedevann) inn i anlegget omtrent 500 liter nytt vann pr kg fôr gitt. Ved full årlig produksjon på 6.000 

tonn matfisk, vil dette tilsvare et årlig vannbehov på: 

• Ferskvann til smolt inntil 20 gram –  60 m3 /døgn 

• Ferskvann til postsmolt ½ – ⅔ ferskvann, 3.000 m3 / døgn 

• Fra fisken er ett kg vil det bli bruk 100 % sjøvann totalt: 10.400 m3/døgn 

 

Basert på spedevannsbehovet i produksjonen, behov for vanngjennomstrømming i purge-tanker for 

«sulting» før slakting og vann til kjøling/veksling er det beregnet et totalt vannforbruk gjennom 

anlegget fra inntaksledning til avløpsledning som gjengitt i tabell 5 under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Anleggets samlete 

spedevannsbehov. Tall fra 

Lista Laks AS. 

 
 

Anlegget planlegger tilsetting av oksygen til hovedstrøm inn til karene med interne oksygeninnløsere i 

hvert kar.  Innløserne er egenutviklet.  I fase 2 og 3 av utbyggingen vil oksygenforbruket være basert 

på oksygen produsert av elektrolysert vann.  Oksygenet vil ha et trykk på over 30 bar som vil forenkle 

innløsningen i oppdrettskarene. I tillegg vil det i hvert av karene etableres opplegg for 

nødoksygenering.  

 

I forbindelse med biofiltreringen av vannet i hver RAS-enhet, luftes vannet for CO2 og renses 

mekanisk og biologisk som sørger for nedbryting av ammonium til nitrat. I ferskvannsavdelingen UV 

behandles også vannet i forbindelse med biofiltreringen. Et biofilter kan være av typen MBBR 

(moving bed bioreactor) og/eller MBR (submerged fixed bed reactor) og trenger en viss 
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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 7,0 i et resirkuleringsanlegg. pH kontroll og pH justering vil derfor være en avgjørende 

faktor i et slikt resirkuleringsanlegg.  

 

Lista Laks AS vurderer oppsett for sjøvannsbasert inntaksvann med grov filtrering, finfiltrering, 

avsalting ved RO og UV behandling i produksjonsenheten til å gi god kontroll med fersk- og 

sjøvannsvannkvalitet inn i produksjonsanlegget. Videre vil løsningen redusere anleggets risiko for 

kvalitetsvariasjoner i vannskilden, samtidig som en minimerer risiko for vannbåren sykdomssmitte, 

innslag av lakselus og påvirkning av algetoksiner som en følge av inntaksdyp på -80 m. 

 

 

AVLØP OG UTSLIPP TIL SJØ 
 

I hver tankenhet fjernes partikler via et mekanisk filter. Avløpsvannet fra anlegget består i hovedsak 

av to elementer; spedevannstilsettingen på omtrent 40 m³/minutt og spylevann fra de mekaniske 

partikkelfiltrene, som vil ha en lysåpning på 40 – 60 µm. 

 

Utslipp på-25 m dyp.
Ø=1200 mm

Sjøvannsinntak på  
-80 m dyp.
Ø=1200 mm

Lista Laks AS
Nytt matfiskanlegg
Ledningstraseer for 
inntak og utslipp. 
Hovedalternativ 1. Nordhasselvika
Alternativ 2. Ut gjennom moloen på Tjørve

10 m

20 m

20 m

10 m

30 m

30 m

50 m

50 m

100 m

100 m

Sjøvannsinntak på  
-80 m dyp.
Ø=560 mm

Utslipp på-25 m dyp.
Ø=630 mm

 
 

Figur 12. Omtrentlig trase for og plassering av planlagt utslipp på rundt 25 m dyp og sjøvannsinntak 

på rundt 80 m dyp i sjøområdet utenfor Nordhasselvika (hovedalternativ) og utenfor Tjørvebukta 

(alternativ 2). Figuren viser også strømrosen for vanntransport på tre utvalgte måledyp utenfor 

Nordhasselvika (Fra Klem 2020). Kartgrunnlag er hentet fra https://kart.kystverket.no/. 
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Avløpet vil bli ført til sjø på omtrent 25 meters dyp enten i sjøområdet utenfor Nordhasselvika 

(hovedalternativ 1) rundt 1,8 km fra land i omtrentlig posisjon N: 58º04,597’ Ø: 6º35,761’ eller i 

sjøområdet utenfor Tjørve (alternativ 2) rundt 800 m fra land i omtrentlig posisjon N: 58o05,274’ Ø: 

6o34,553’ (figur 12). For begge alternative plasseringer vil avløpet bli liggende rundt 600 m innenfor 

sjøvannsinntaket. 

 

Slambehandlingsanlegget planlegges for en gradvis økning i produksjonsvolum over tid. 

Detaljprosjektering vil avgjøre hvorvidt full kapasitet vil bli løst i form av ett eller flere rør i samme 

trasê eller egen trasê (figur 12) og hvordan Lista Fly og Næringspark planlegger sitt forbruk. 

Foreløpige skisse hensyntar renset vannmengde fra et produksjonsvolum på 6.000 tonn. Primært 

ønsker anlegget å legge eget sjøvannsinntak fra flyplassområdet og ut forbi Nordhasselvika. 

Alternativt kan hele eller deler av vannbehovet dekkes ved at Lista Laks AS inngår en avtale med 

Lista Fly og Næringspark om kjøp av vann gjennom næringsparkens egen vannledning. 

 

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.  

 

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 1,1 vil det medgå 6.710 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 = 318 tonn 

• Fosfor = fôrbruk * 0,0137 – total produksjon * 0,0042 = 66 tonn 

• Organisk stoff = 1/2 (fôrbruk * 0,45 – total produksjon * 0,2) = 900 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 6.710 tonn fôr gir da følgende 

utslipp til sjø, som det søkes om utslippstillatelse til (tabell 6): 

 

Tabell 6. Beregnet utslipp fra planlagt produksjon ved Lista Laks AS sitt anlegg på Lista.  

 

Totale utslipp fra Lista Laks AS sitt planlagte 

anlegg 

Nitrogen Fosfor Karbon 

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

Utslipp til sjø  190,7 tonn 26,5 tonn 180 tonn 
 

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

innfri disse kravene. Miljødirektoratet og Statsforvalterne 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 7, der det framgår at ved tørrstoffinnhold på 25 % i 

slammet, må en opp i 6.600 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. 
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Tabell 7. Skjema for årsrapportering av utslippsovervåking fra et nytt anlegg på Lista med omsøkt 

produksjon på 6.100 tonn og fôrbruk på 6.710 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 Lista Laks AS matfiskanlegg på Lista   År:   

Produksjon         Enhet 

Forbruk av fôr 6 710 Produksjon av fisk 6 100 tonn 

Produksjon av slam 6 600     1 650 tonn tørrstoff 

Tørrstoffinnhald i slam (%) 25     1,10 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, erfaringstall   7,4 2,4 40 % av tørrstoff 

Beregning av utslipp   Nitrogen Fosfor TOC   

Brutto utslipp, før rensing   317,9 66,3 900 tonn 

Netto utslipp, etter rensing   195,8 26,7 240 tonn 

Spesifikt utslipp (m/rens)   32,1 4,4 39,3 kg/tonn biomasse 

Oppnådd rensegrad   38 60 73 prosent 

 

 

SLAMBEHANDLING 
 

Slam fra fiskeavføring og overskuddsfôr blir mekanisk renset i hvert kar individuelt og denitrifisert i et 

felles renseanlegg hvor alle miljøskadelige næringsstoffer blir nøytralisert før utslipp til vann. Rest 

tørrstoff vil inngå som råstoff til energifremstilling i et tilknyttet biobrenselsanlegg.  

 

Flere leverandører leverer komplette løsninger for hele den planlagte slambehandlingsprosessen, 

inkludert filtersystemer for avløpsrensing, separering og tørking av slam, og UV behandlingsenheter. 

Det vil bli etablert avtaler med mottaker av ferdig tørrstoff, som inkluderer levering til 

biogjødselproduksjon som f.eks. Grønn Gjødsel AS sitt anlegg, Rakkestad for den planlagte 

oppstartsmengden fra Lista Laks AS, fram til eget biogassanlegg for varme og kraftproduksjon kan 

etableres lokalt.  

 

På avløpssiden etablereres det slamhåndteringssystem bestående av grovrister, slamutskillere, 

fortykkere, tørkere og separasjon/felling. Fullt utbygd anlegg dimensjoneres for å kunne behandle 

25 000 – 40.000 tonn fekalier og slam (avhengig av hvilken løsning som benyttes og andel vann i 

slammet før videre prosessering) ned til rensegrad 80% organisk materiale, 60% fosfor og 40% 

nitrogen til avløpsrør. Anlegget vil etablere et anlegg for behandling av slam fra renseanlegget slik at 

en oppnår høyest mulig stabilt tørrstoffinnhold i slammet i forhold til etterbruk i ressurskjeden. Lista 

Laks AS har vært i dialog med flere etablerte leverandører av totalløsninger for 

slambehandlingsanlegg og håndtering/avsetning. Eksempelvis er Sterner er pr i dag største aktør i 

Norge og har levert tilsvarende modulære MAT anlegg til bl.a. post-smoltanlegg.  
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Figur 13.  Illustrasjon Sterners MAT anlegg. 

 

Tilsvarende leverer Blue Ocean Technology containerbaserte slamrenseanlegg som godt kan tilpasses 

Lista Laks AS sitt anlegg slik at en oppnår en høy grad av tørrstoff. Dette er benyttet i tilsvarende 

anlegg hos bl.a. MOWI ASA sitt anlegg på Kvingo. Bioretur AS har flere fullverdige 

slambehandlingsanlegg gående, blant annet på MOWI ASA sitt anlegg på Sandøra i Troms. Det er en 

rivende utvikling i slamhåndteringsteknikker og helhetlige systemer for utnyttelse av slammet som 

videre råstoff/energikilde. Endelig løsning kommer som følge av videre detaljplanlegging og anbud. 

 

Skalerbarheten i produksjonen på Lista tilsier at en kan planlegge for slambehandling med eksternt 

avtak til igangværende anlegg i første fase, for på sikt å kunne etablere en effektiv 

energi/slamutnyttelse på området. Fra produsent får vi opplyst at en indikativ grensen ligger rundt 

10 000 tonn fôrforbruk før egne systemer er regningssvarende, og dette ligger i tilfelle noe over plan 

for omsøkte anlegg i denne omgang (trinn I). 

 
 

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 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.  

 

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 utarbeides egen 

prosedyre for å forebygge og eventuelt håndtere rømningsepisoder. 
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Lista Laks AS vurderer at anleggets sine gitte fysiske barrierer i filter og rister i avløp, i kombinasjon 

med god drift og vedlikehold av anlegget til å gi en god rømmingssikring. En vil også se på 

muligheten for å etablere en fiskevollgrav rundt anlegget, som et effektivt skille mellom levende fisk 

sone og øvrige soner på området og begrense utbredelse ved eventuell brekkasje på kar. 

 

 

ØVRIGE FORHOLD 
 

Oppstart og opptrappingsplan 

 

Nye anlegg byr alltid på nye utfordringer som må håndteres. Uansett hvor detaljert planleggingen har 

vært i forkant, så viser historikken at utfordringene kommer, og som regel parallelt med at 

produksjonen trappes opp. Men RAS anlegget er basert på kjent og utprøvd teknologi levert fra en 

aktuell leverandør, 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 trinnvis per innlegg. 

 

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. 

Erfaringsmessig så har det viser seg at nye RAS-anlegg presterer relativt godt fra start så lenge 

produksjon ikke overstiger ca 70% av designet kapasitet. Nitrogenovermetning er et kjent problem i 

RAS.  Imidlertid er EcoFishCircles resirkurleringsteknologi teknsik sett oversiktlig.  Dermed er det 

mulig å redusere risiko for nitrogenovermetning til et minimum ved design.  Anlegget driftes i dager 

uten fisk i anlegget og funksjonstestes med fokus på overmetning av nitrogen.  Bio-reaktorene er den 

del i produksjon som er mest ømfintlig og erfaringsmessig trenger lengre tid å bygges opp i kapasitet 

sammenlignet med det som utstyrsleverandørene anbefaler. 

 

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 er designet til en relativt lav produksjon per volumenhet. I tillegg er anlegget fleksibelt med 

hensyn på produksjontid.  Lista Laks har derfor ambisjoner om å oppnå full produksjonskapasitet fra 

begynnelsen og eventuelt øke produksjonen over den planlagte kapasitet på et senere tidspunkt. 

 

Tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft 

 

Lista Laks AS vil sette høye krav til kompetanse og relevant erfaring i sin bemanningsprosess. Det er 

daglig ledelse og produksjonsansvarlige ved anlegget med nødvendig kompetanse og erfaring i fra 

oppdrettsnæringen, og øvrig kvalifisert personell med ansvar for teknisk drift og utstyr, vannkvalitet, 

fiskehelse, produksjon, slakting mv. Det ansettes prosessteknikere og røktere samt øvrig personell med 

nødvendig kompetanse til å drifte anlegget teknisk, vannkjemisk og biologisk basert på faglig 

forståelse og erfaring. Rogaland og Agder har med ca 500 000 innbyggere, sterke 

industriprosessmiljøer, gode læreinstitusjoner på alle nivåer, og et sterkt seafood-cluster, gode 

forutsetning for å supplere faglig kompetanse til prosjektet både ved oppstart og gjennom samarbeid 

med utdanningsinstitusjoner over tid.  
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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 etableringen av Lista Laks AS omfatter areal innenfor en 

kommunedelplan fra 2001 for Farsund kommune (Lista Fly- og Næringspark), der deler av området nå 

er omsøkt omregulert til en fornybarpark (Lista Renewable Energy Park) der akvakultur også er 

inkludert (Plan ID: 16200). Det fysiske tiltaket vil dermed bestå i at det bygges et helt nytt RAS 

anlegg, og at det etableres nye rørgater for inntak av sjøvann fra og utslipp til sjøområdet enten utenfor 

Nordhasselvika eller utenfor Tjørve, (jf. figur 3 og 12). Anlegget har også fått avklart med NVE i 

epost av 1. oktober 2020 at de ikke trenger søke NVE konsesjon ved bruk av avsaltet 

sjøvann/brakkvann i anlegget sine avdelinger. 

 

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 medfører ikke naturinngrep 

utover det som allerede ligger inne i områdereguleringsplanen, men anlegget vil slippe ut 

næringssalter og små oppløste partikler, som vil kunne påvirke miljøforholdene i sjøområdet utenfor 

Nordhasselvika/Tjørve. 

 

Videre fokus i denne vurderingen er derfor sentrert om sjøområdet utenfor Nordhasselvika/Tjørve  

som influensområde og resipient for den planlagte søknaden. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING  
 

Anlegget er planlagt i Lista Fly og Næringspark, men utslippet vil bli plassert vel 3 km sørvest for 

anlegget enten rundt 1 km fra land ved Tjørveneset eller rundt 750 m fra land utenfor Tjørve (jf. figur 

2 og 12) i det svært åpne og eksponerte sjøområdet utenfor Lista. Fra det planlagte utslippspunktet på 

rundt 25 m dyp skrår det begge steder gradvis nedover mot sørvest i retning Norskerenna til 100 m 

dyp vel 600 m fra utslippspunktet. Herfra skrår det videre nedover til over 370 m dyp 3,5 km sørvest 

for begge utslippsalternativene.   

 

Hovedalternativ 
plassering
av utslipp

Alternativ 2.
Plassering
av utslipp

 
 

Figur 14. Dybdeforhold i sjøområdet rundt de alternative planlagte utslippsstedene, med oversikt over 

sted for strømmåling samt prøvestasjoner for forhåndsundersøkelsen utenfor planlagt utslippspunkt 

utenfor Nordhasselvika (Økland 2019). Ny alternativ plassering av utslippet omtrent 1,7 km lenger 

mot nordvest er også vist. 

 

Sjøområdet utenfor Lista tilhører økoregion Nordsjøen Sør og utgjør en liten del helt i vest av 

vannforekomsten Lindesnes – Lista (0201000030-3-C), som er et åpent og eksponert kystområde 

utenfor Lista og med Nordsjøen liggende utenfor. I forhold til  https://vann-nett.no/portal/ har 

vannforekomsten Lindesnes – Lista antatt moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand og er 

karakterisert som åpen eksponert kyst. Men presisjonen mhp økologisk tilstand er moderat og basert 

på manglende informasjon (kunnskapsgrunnlag), og bør således ikke tillegges spesiell vekt. Det står at 

en forventer at vannforekomsten vil kunne oppnå miljømålet om God økologisk tilstand i perioden 

2022 – 2027, men det virker åpenbart uriktig at en slik eksponert og terskelfri vannforekomst ut mot 

Nordsjøen med antatt god oksygenmetning til bunns i sjøområdet utenfor Listalandet og videre utover 

mot Norskerenna og Nordsjøen nå er satt til å ha en moderat økologisk tilstand, også fordi biologiske 

kvalitetselementer fra undersøkelser i 2010 og 2011 (klorofyll a, makrolager og bunnfauna) viste til 

God og Svært God tilstand. Det antas uansett at vannforekomsten sin resipientkapasitet mhp det 

https://vann-nett.no/portal/
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planlagte utslippet er svært god. Utslippet vil ikke bli liggende innestengt bak noen terskler, men 

ligger i tilknytning til en åpen og stor resipient med en enorm resipientkapasitet der det er målt gode 

strøm- og utskiftingsforhold i resipienten. 

 

 

FORELIGGENDE KUNNSKAP OM NATURVERDIER  
 
Selve tiltaket innebærer etablering av og bygging av et anlegg på land på et allerede etablert 

næringsområde som nå er omsøkt regulert til en energipark der akvakultur også er inkludert. Tiltaket 

medfører dermed ingen endret virkning for biologisk mangfold eller naturverdier på land ut over det 

som framkommer i den pågående prosessen med områdereguleringsplanen. I denne sammenheng blir i 

hovedsak marine mangfoldselementer omtalt der det kan være av betydning for vurdering av det 

planlagte anlegget. 

 

ARTSFOREKOMSTER 

 
Artsdatabanken sitt artskart opererer med flere tusen observasjoner av rødlistede fuglearter både på 

land og i sjø i utslipps- og influensområdet til utslippet. Lista omtales gjerne som landets største 

landingsplass for trekkfugler på vei over Nordsjøen. Lista fyr har Norgesrekorden i antall fuglearter på   

ett sted - hele 341 stykker. Generell verdisetting tilsier at leveområder for rødlistede arter i kategoriene 

«nær truet» (NT) har middels verdi, mens områder for arter som er «sårbar» (VU), «truet» (EN) eller 

«kritisk truet» (CR) har stor verdi. Samlet sett har de rødlistede fugleartene i området stor verdi.   

Utslippet ligger imidlertid så dypt at det uansett ikke får noen virkning for aktuelle rødlistearter av 

fugl. Disse fugleartene er også på listen over arter av særlig stor og nasjonal forvaltningsinteresse 

(www.dirnat.no).  

 

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

og landbasert anlegg vil ha tilnærmet ingen risiko for verken rømming eller for spredning av lakselus.  

 

NATURVERNOMRÅDER 
 

Det går et mer eller mindre sammenhengende naturvernområde med 8 ulike verneformål langs 

kystlinjen rundt Lista-halvøya fra like vest for Loshavn til Vigan ut mot Listafjorden (jf. Naturbase 

(https://kart.naturbase.no/), herunder Listastrendene landskapsvernområde. De består av 7 ulike 

delområder som grenser til de mange plante- og fuglefredningsområdene som også ligger langs 

strendene her. Verneområder har svært stor verdi. Utslippet er planlagt lagt ut delvis nedgravd et 

stykke fra Bausje og ut gjennom Nordhasselvika fuglefredningsområde og deretter videre langs 

sjøbunnen til 25 m dyp utenfor Nordhasselvika. Minste avstand fra utslippspunktet til 

landskapsvernområdet er rundt 1000 meter. Alternativ plassering av utslippet er å legge det på 

sjøbunnen gjennom Tjørvebukta og videre gjennom innseilingen til Borshamn. Her vil utslippet bli 

liggende mellom to slike delområder for landskapsvern mellom Tjørvebukta og Borshamn. Minste 

avstand fra utslippspunktet til landskapsvernområdet er for dette alternativet 700 meter. For begge 

disse alternative plasseringene vil utslippet bli liggende så dypt at det uansett ikke vil få noen virkning 

for landskapsvernområdene.  

  

NATURTYPER 
 

Innenfor Listastrendene landskapsvernområde er det flere registreringer av naturtypen «Sand- og 

grusstrand» (G04) hvor de nærmeste registreringene utenfor utslippet er Tjørveneset nordvest og 

Grøttestø nordvest for Borshavn. Disse registreringene er viktige og har stor verdi. Registreringene er 

tilknyttet strandsonen, og hverken legging av inntaks- eller utslippsledningen vil ha noen virkning på 

naturtypen. 

  

http://www.dirnat.no/
https://kart.naturbase.no/
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Utenfor Listahalvøya fra Havika til Tareviga er det registrert naturtypen større tareskogforekomster 

(I01). Naturtypelokaliteten «Lista» har A-verdi (svært viktig), der forekomsten er modellert og 

registrert som «stein- og fjellbunn med dominerende stortareskog ned til 20 m dyp» Tareskogen består 

kun av stortare (I0101) og har en modellert utstrekning på 16 766 da og har svært stor verdi.  

Utslippene vil etter rensing bestå av oppløste næringssalter og organiske små og lette partikler mindre 

enn 0,1 mm, som slippes ut i et sjøområde med meget gode strøm- og utskiftingsforhold, som 

transporteres bort, spres og fortynnes utover i sjøområdet. Utslippene vil ikke ha noen virkning på 

tareskogforekomstene i området.  

 

FISKERIINTERESSER 

 

Det er registrert en fiskeplass for aktive redskaper etter torsk, sei og hyse (Kattstein Vest) som strekker 

seg fra Nordhasselvika i retning sørøst mot Rauna. I samme område er det også registrert et fiskefelt 

for aktive redskaper etter torsk og rødspette, sei og hyse (Lakseskjæret – Kviljobukta). Det er også 

registrert en fiskeplass for passive redskaper etter torsk, lyr og sei vel en km sør for Borshavn som går 

parallelt med land i dybdeintervallet mellom 50 og 150 m dyp mot Nordhasselvika. Dersom utslippet 

og sjøvannsinntaket plasseres utenfor Nordhasselvika, vil utslippet bli liggende helt i nordvestre del av 

område for aktivt fiske (Kattstein Vest) og like utenfor det andre området for aktivt fiske 

(Lakseskjæret – Kviljobukta), mens sjøvannsinntaket vil bli liggende helt i sørøstre del av området for 

passivt fiske (Sør for Bårhavn). 

 

Dersom utslippet og sjøvannsinntaket plasseres utenfor Tjørvebukta, vil utslippet blir liggende i god 

avstand fra fiskeplassen Sør for Bårhavn og vil ikke ha noen virkning på den, mens sjøvannsinntaket 

på 80 m dyp vil bli liggende rett innenfor. En antar at plasseringen av både inntak og utslipp ved begge 

alternativene kan avklares i dialog med fiskeriinteressene. 

 

FRILUFTSLIV 
 

Det er registrert flere svært viktige friluftsområder av svært stor verdi langs strendene på Lista. Ved 

legging av inntaks- og utslippsledningene til anlegget fra flyplassen og ned til Nordhasselvika, vil 

ledningene kunne bli lagt langs med eller i traseen for eksisterende kulvert fra flyplassen og ned til 

Bausje. Ledningene graves her ned i sanden og føres videre langs sjøbunnen ut og forbi 

Nordhasselvika, jf. figur 12. Ved alternativ 2 planlegges inntaks- og utslippsledningene til anlegget   

lagt ut langs bunnen fra land og gjennom moloen i Tjørvebukta og passerer gjennom friluftsområdet 

Bispen (bade- og vannsportplass). Legging av inntaks- og utslippsledning fra anlegget gjennom 

Nordhasselvika fuglefredningsområde (hovedalternativet) eller til sjøområdet utenfor Tjørvebukta  

(inntaksledningen skal her også dekke vannbehovet til Lista Renewable Park) må gjennom en egen 

planprosess, og det antas at alle relevante hensyn blir ivaretatt i denne prosessen.  Selve 

utslippspunktet vil ved begge alternativene bli liggende rundt 800 – 1000 m fra land og vil ikke ha   

noen virkning på friluftsområdene.    

 

 

RESIPIENTEN 
 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Lista Laks AS gjort strømmålinger utenfor det planlagte 

utslippsstedet utenfor Nordhasselvika (jf. figur 14). I perioden 12. juli – 19. september 2019 ble det 

målt strøm med en stk Aquapro profilerende målere (AQP) som stod på 23 m dyp. Det ble hentet ut 

måledata fra henholdsvis 4 m, 13 m og 22 m dyp. 

 

Det ble målt tilnærmet kontinuerlig sterk strøm i måleperioden i hele vannsøylen og med sterkest 

middelstrøm i overflatelaget på 4 m dyp med 23,8 cm/s. Maksimal hastighet på dette dypet ble målt til 

1,07 m/s tilsvarende mer enn 2 knop i timen. På 13 og 22 m dyp ble middel strømhastighet målt til 

henholdsvis 20,7 og 17 cm/s (Klem 2019). Strømretningen går parallelt med land der det på alle dyp 
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var en klar dominans av strømretning og vanntransport mot nordvest, men i overflatelaget på 4 m dyp 

var det og en klar komponent av returstrøm og vannfluks i retning sørøst.  

 

Rapporten konkluderer med at strømmålingene indikerer svært gode spredningsforhold for tilførsler 

gjennom hele vannsøylen ved det planlagte utslippet. Det er ikke sannsynlig at det vil akkumuleres 

noe organisk materiale utenfor et avløp i området (Klem 2019). 

 

Selv om målingene er utført rundt 1,7 km sørøst for det alternative utslippsstedet utenfor Tjørvebukta, 

er det å forvente at det er de samme strømforholdene her. Kyststrømmen passerer Lista nærmest som 

en «elv» av vann, utslippet ligger i et svært eksponert sjøområde, og utslipp fra det planlagte anlegget 

vil kontinuerlig bli spredt, fortynnet og transportert bort «for alle vinder» i løpet av kort tid. 

 

Forekomsten av moderat og sterk strøm på målestedet ved bunnen på 22 m dyp var over 92 %, mens 

forekomsten av strøm sterkere enn 10 cm/s var 73,6 %. Strøm sterkere enn 10 cm/s er ansett som 

nedre grense for resuspensjon av sedimentert materiale, mens strømfart på 5 cm/s er nok til å holde 

partikler suspendert (Cromey m.fl. 2002, Kutti m.fl. 2007). Varighet av episoder med moderat og sterk 

strøm viser svært gode forhold for spredning av tilførsler i området.   

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Lista Laks AS utført en forundersøkelse i sjøområdet i en 

avstand på 20 – 1100 meter fra det planlagte utslippsstedet i Nordhasselvika 30. oktober 2019 (figur 

14). Det ble gjort forøk på prøvetaking av sediment på til sammen 15 steder utenfor Nordhasselvika 

uten å få opp representative prøver. Det ble også brukt GoPro dropkamera under prøvetakingen for å 

se på bunnforholdene i sjøområdet.    

 

Resultatene fra prøvetakingen er oppsummert slik:  

 

«Botnen i utsleppsområdet bestod av større og mindre steinar, enkelte stadar var det litt skjelsand, og 

andre stadar var det tareskog. Det er mykje straum i området, og det ser ikkje ut til å ha vore 

sedimentering av finpartiklar i området. Det viste seg at det har vore lite sedimentering av finstoff i 

det planlagde utsleppsområdet. Dei organiske tilførslane frå oppdrettsverksemda vil etter reinsing i 

all hovudsak bestå av oppløyste næringssalt og lette finpartiklar. Det er derfor lite truleg at ein vil få 

sedimentering av organiske tilførslar frå avløpet frå det planlagde landbaserte anlegget i 

utsleppsområdet.» (Økland 2019). 

 

De topografiske forholdene utenfor Tjørve i kombinasjon med de samme strømforholdene tilsier 

nøyaktig de samme bunnforholdene utenfor det planlagte alternative utslippsstedet utenfor Tjørve, og 

med tilsvarende forventet virkning av det omsøkte utslippet. 
 

VIRKNING AV LANDBASERT ANLEGG PÅ LISTA 

 

Det er beregnet at anlegget ved full produksjon av fisk på 6.000 tonn levert mengde fisk i året etter 

rensing vil slippe ut 180 tonn organisk stoff/TOC, 26,5 tonn fosfor og ca. 190,7 tonn nitrogen. Disse 

utslippene vil etter rensing tilsvare en oppdrettslokalitet i sjø med en MTB på ca 1.300 – 1.600 (der 

produsert mengde fisk i året er ca 1,3x MTB) og tilsvarer således en relativt liten oppdrettslokalitet.   

Med de naturgitte og svært eksponerte forholdene utenfor Lista er det ikke forventet noen virkning av 

det omsøkte utslippet.  

 

Resultatet av de gjennomførte miljøundersøkelsen er oppsummert tidligere i rapporten, og 

konsekvenser for resipientforhold kan oppsummeres i følgende hovedkonklusjon: 

 

Det planlagte avløpet fra Lista Laks AS drenerer til et svært eksponert og strømsterkt sjøområde ut 

mot Nordsjøen med kontinuerlig meget god vannutskifting i hele vannsøylen fra overflaten og ned mot 

bunnen. Siden sjøområdet er så bølgeeksponert og langgrunt, bidrar dette i perioder med mye vind (det 

blåser mye på Lista!) også til en ytterligere omrøring av og utskifting av vannmasser samt spredning 
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av utslippene.  Et grovt bunnsubstrat bestående av stein- og fjellbunn med spredte forekomster av 

skjellsand indikerer at det ikke er sedimenterende forhold i utslipps- og influensområdet ved de to 

alternative plasseringene. Utslippet planlegges sluppet ut i oksygenrike vannmasser året rundt hvor det 

er svært gode strømforhold og høy omsetningskapasitet for tilført organisk materiale, og en vil ikke 

kunne se noen synlig negativ effekt av tilførslene på grunn av den sterke strømmen og den store og 

kontinuerlige vannutskiftingen i området.  

 

Det antas at effekten på miljøet i sjøområdet utenfor Lista vil forbli akseptabel og bortimot fraværende 

vurdert ut fra de naturgitte svært gunstige forholdene i utslippsområdet, med svært gode strømforhold 

og et grovt bunnsubstrat i utslippsområdet. Dette tilsier en svært stor resipientkapasitet i området.  

 

KOMMUNALE AVLØP OG LANDBRUK 

 

Det er ingen kloakkutslipp innen en radius på 5 km fra det omsøkte utslippet. Det nærmeste 

avløpsrenseanlegget ligger 13 km fra utslippet og sjøvannsinntaket. Huseby avløpsanlegg (tillatelse 

gitt i 1994) har sitt utslipp til dyp sjø utenfor Einarsneset. Anlegget er dimensjonert for 16.400 pe og 

samler all kloakken fra Farsund by samt tettstedene Vanse og Vestbygda. Landbruk er 

hovedaktiviteten på Lista og derav følger generell avrenning til eksponerte sjøområder. En antar 

likevel at dette utgjør små mengder da tilførsler av ulike former for gjødning (gylle og kunstgjødsel) 

spres ut over morenejord, som har god dreneringsevne. Det som drenerer til sjø spres og innblandes 

fort i eksponerte overflatevannmasser langs kysten.    

     

 

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.  
 

Det ligger ingen oppdrettslokaliteter nærmere enn 5 km fra det planlagte utslippet og sjøvannsinntaket. 

Den nærmeste oppdrettslokaliteten ligger ved Hidra 15 – 17 km fra de to alternative stedene for 

utslippet og sjøvannsinntaket. Dette er Mowi AS sin lokalitet 11857 Buksevika på 4.680 MT MTB. 

 

Det er ingen nasjonale laksefjorder eller laksevassdrag i dette området. Nærmeste nasjonale laksefjord 

er «Kysten Jæren – Dalane med grensepunkt Åna-Sira i sør omtrent 18 – 20 km fra Nordhasselvika og 

Tjørve. Det nærmeste anadrome vassdraget er Orebekken, henholdsvis omtrent 1,8 km og 2 km sør og 

øst for de to alternative utslippsstedene. Bekken har en anadrom strekning på 8,1 km. Det er ikke 

oppgitt fangstatistikk hverken for laks eller ørret, sikkert også fordi det ikke er åpnet for fiske av 

sjøørret på grunn av svært lavt høstbart overskudd (https://lakseregisteret.fylkesmannen.no). 

Tilstanden for ørretbestanden er «usikker», og påvirkningsfaktorer på bestanden med hensyn på 

fysiske inngrep er vurdert til å være «avgjørende». 

 

Nesheimvassdraget ligger på Østhasselstrand henholdsvis rundt 8 og 6 km øst for de to alternative 

utslippsstedene og har en anadrom strekning på 1 km. Det er ikke oppgitt fangstatistikk hverken for 

laks eller ørret, sikkert også fordi det ikke er åpnet for fiske av sjøørret på grunn av svært lavt høstbart 

overskudd. Tilstanden for ørretbestanden er «sårbar», og påvirkningsfaktorer på bestanden med 

hensyn på forsuring er vurdert til å være «avgjørende». 

 

I forbindelse med nyetableringen vil RAS anlegget bli bygget etter de beste standarder og tekniske 

løsninger (best practice) og vil bli svært rømningssikkert. En antar at risikoen for rømming fra det 

omsøkte anlegget er svært liten.   

 

 

https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/
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Den interne avstanden mellom det planlagte utslippet og sjøvannsinntaket til det omsøkte RAS 

anlegget er 650 meter ved hovedalternativet utenfor Nordhasselvika og alternativ 2 utenfor Tjørve, og 

det planlagte sjøvannsinntaket vil bli lagt videre utover til rundt 80 m dyp i rett linje fra utslippet. 

   

Ved begge de to alternative plasseringene antas det bortimot usannsynlig at det vil kunne forekomme 

noen påvirkning fra det planlagte utslippet til sjøvannsinntaket på grunn av de aktuelle 

strømforholdene der strømmen rundt det planlagte utslippet stort sett har to hovedretninger på alle 

dyp, dvs nordvest og sørøst, slik at utslippsvannet kontinuerlig vil bli transportert lenger bort fra 

sjøvannsinntaket etter utslipp (jf. figur 12). Sjøvannsinntaket ligger også i et dypere og saltere 

vannsjikt enn utslippspunktet, og på grunn av den naturlige sjiktningen nedover i vannmassene mhp 

temperatur, saltinnhold og tetthet, blander ikke vannmassene i overflatelaget seg med vannmassene 

ved inntaksstedet for sjøvann.  

 

 

FISKEVELFERD  
 

I «Forskrift om drift av akvakulturanlegg» § 22, Vannkvalitet, første ledd står det: «Fisk skal til enhver 

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

alder, utviklingstrinn, vekt, og fysiologiske og adferdsmessig behov, og ikke står i fare for å bli påført 

unødige påkjenninger eller skader, herunder også senskader som deformiteter.»  

 

Anlegget er basert på kjent teknologi, der renseanleggenes kapasitet er godt tilpasset planlagt tetthet av 

fisk, vannutskifting samt daglig utfôring, slik at kravene til vannkvalitet skal være opprettholdt. 

Anbefalte verdier er: 

• Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l  

• Ammonium-nitrogen NH4
+ < 2 mg/l 

• Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l 

 

Dette innebærer at fisken til enhver tid skal sikres en vannkvalitet som sørger for et godt internmiljø i 

karene slik at bl.a. pH, oksygennivå og nivået av nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium ligger 

innenfor akseptable tålegrenser. Ved intensiv produksjon og redusert vannbruk må det tilsettes 

oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. pH og mengde vann til fisken må nøye 

overvåkes for at fisken ikke skal utsettes for kritiske nivåer av NH3. Alle disse forholdene er redegjort 

for i tidligere kapitler.  

 

Det er ikke ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn rundt 100 % oksygenmetning, 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 driftsvannet har vært opp mot 250 % overmettet. 

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. 

 

UV og/eller ozon blir benyttet til desinfeksjon av inntaksvann til landbasert oppdrett, både for 

settefisk, postsmolt og matfisk, som vannbehandling i resirkuleringsanlegg og også for behandling av 

avløpsvann, da særlig fra slakterier. Spedevannet skal, i tråd med vanlig praksis, desinfiseres med UV 

og/eller ozon, men selv om nivået av rest-ozon i vannet skulle være høyt i enkelte tilfeller, vil dette 

utgjøre kun en liten andel av det vannet som tilbakeføres fra renseanlegget til karene med fisk, der 

vannet både er CO2-luftet og oksygenert før det returneres til fisken. Betydning av ozon for karmiljø er 

derfor tilnærmet lik null.  
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Anlegget bygges modulbasert der hver tank har sin egen RAS enhet og dermed utgjør sin egen 

produksjonsenhet. Om en skulle få sykdom inn i et kar, vil dette ikke påvirke driften i resten av 

anlegget. I verste fall vil en ved sykdomsutbrudd i den største tanken (34 m kar) kunne miste opp mot 

250 tonn.  

 

 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 

Norge har klare politiske og industrielle planer for at den marine næringen skal femdobles frem mot 

2050 (Statsminister Erna Solberg på sjømatnæringens årskonferanse i Trondheim i 2019). Teknologi- 

og kompetanseoverføring mellom næringer blir sentralt for å videre befeste Norges ledende posisjon 

som sjømatprodusent både i hjemmemarked og internasjonalt. Laks utgjør nå ⅔ av norsk fiskeeksport, 

og de siste par årene har veksten i totalproduksjonen av laks/ørret stoppet noe opp som følge av ytre 

miljøfaktorer som lakseluspress, sykdom og giftige algeoppblomstringer.  

 

Begrenset tilgjengelig produksjonsvolum i sjø har gitt sterkt økende konsesjonsverdier og en 

sentralisering av disse til en håndfull store aktører. Dette aktualiserer landbasert oppdrett både for økt 

biomassepotensiale og for videre utvikling av landbasert teknologi med god kontroll på 

oppdrettsmiljø. Landbasert oppdrett gir gode barrierer mot lakseluspress, giftige algepåvirkning, 

vannbåren sykdomsspredning og med oppsamling av betydelige mengder fekalier og fôrslam som 

ellers ville gått ut i resipienten. Dette utgjør et stort biomassepotensial innenfor eksisterende logistikk 

og akvainfrastruktur i sjømatfylket Agder.  

 

Etablering av omsøkte anlegg på Lista har et potensiale til å kunne gi en stor regional økning i 

matproduksjonskapasitet til Europa – Norges største marked. Dersom anlegget får konsesjon, vil en se 

på muligheten for å kunne søke om utvidelse av produksjonen. Anlegget plasseres innenfor Lista Fly- 

og Næringspark der det planlegges et cluster av ulike virksomheter som kan dra gjensidig nytte av 

hverandre. En tenker da på muligheten til å kunne etablere både lokalt lakseslakteri og anlegg for 

slamhåndtering og/eller biogassproduksjon når også Baring etter hvert kommer i gang med sitt 

omsøkte RAS anlegg i Lundevågen. Området har fått konsesjon fra NVE for overføring av energi til 

næringsparken, og flyplassen ligger klar til bruk for direkte transport til aktuelle flymarkeder for 

laksefisk.    

 

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

være mellom 15 og 20 årsverk ved full produksjon i første byggetrinn, og på sikt opp mot 50 – 60 

arbeidsplasser ved realisering av et fullt utbygget anlegg. Anlegget vil også styrke det lokale 

næringsgrunnlaget og sikre arbeidsplasser i området, både i anleggsfasen og også i driftsfasen. 

 

 

KONKLUSJON 
 

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

av laks og ørret uten at det medfører økt smittepress av parasitter eller sykdom på omgivelsene. 

Anlegget vil også gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både med hensyn på mange 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. Det vil således gi et vesentlig 

mindre miljømessig fotavtrykk enn vanlige merdbaserte matfiskanlegg. 

 

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

8). Det foreligger NVE-uttale om at det ikke utløser krav om behandling etter vannressursloven. Det 

pågår en planprosess for omregulering av deler av dagens kommunedelplan fra 2001 til en fornybar 

energipark som også inkluderer akvakultur. 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 21. juni 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. 

 

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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