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FORORD  
 

Mowi ASA avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008) søker om utvidelse av konsesjonen fra 7,5 mill fisk, 1550 

tonn fôr og 1500 tonn produsert biomasse til inntil 8,8 millioner sjødyktig settefisk, 5100 tonn fôr og 

5000 tonn levert mengde fisk i et utvidet resirkuleringsanlegg på lokalitet 13486 Haukå i Kinn 

kommune. 

 

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en utvidelsessøknad. 

Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for å vurdere utslippstillatelse etter Forurensningsloven, 

samt vurdering av tillatelse etter Matloven og for den samlete konsesjonsrammen etter 

Akvakulturloven, 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 Mowi ASA avd. Haukå, samt utført 

resipientundersøkelse i tilknytning til søknaden. 
 

Søknadsdokumentasjonen er sammenstilt av Cand. real. Bjarte Tveranger og Dr. philos. Geir Helge 

Johnsen, som begge har over 30 års erfaring fra forskning, forvaltning og konsulentarbeid med både 

søknadsprosesser og miljøvirkninger for tilsvarende settefisksaker. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Mowi ASA ved John-Ivar Sætre for oppdraget. 
 

 Bergen, 29. mars 2022. 
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SAMMENDRAG  
 

Tveranger, B. & G. H. Johnsen 2022. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Mowi ASA 

avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008), med konsekvensutredning. Rådgivende Biologer AS, rapport 

3625, 41 sider, ISBN 978-82-8308-910-3. 

Mowi ASA avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008) søker om utvidelse av konsesjonen fra 7,5 til inntil 8,8 

millioner sjødyktig settefisk for anlegget på lokalitet Haukå (lok. nr. 13486) i Kinn kommune. Denne 

rapporten oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for økte utslippsrammer etter 

Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter Matloven samt behandlingen etter Akvakulturloven.   
 

Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE av 20. desember 2011 for uttak av vann fra Haukåvatnet og 

regulering med 1,0 meter mellom HRV 58 moh og LRV 57 moh. Maksimalt vannuttak er avgrenset til 

40 m³/min, og ikke mer enn et middel uttak på 20 m³/min i året. Haukå har forelagt planene for 

utvidelse av produksjonen i anlegget for NVE, som i brev av 3. januar 2022 sier at utvidelsen ikke vil 

medføre behov for ny konsesjonsbehandling etter § 8 i vannressursloven siden vannbruken vil ligge 

godt innenfor rammene i gjeldende vassdragskonsesjon. 
 

Anlegget planlegger en årlig produksjon på 8,8 millioner stk. sjøklar settefisk innenfor en snittstørrelse 

på 2,4 mill. på 190 gram og 6,4 mill. på 700 gram, og med inntil 5000 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 5.100 tonn fôr årlig. Faktisk og spesifikt utslipp vil bli som vist i 

tabell 1, med ambisjon om 10 % slammengde (TS) av benyttet fôrmengde. 
 

Tabell 1. Omsøkt årlig utslippsramme fra en produksjon på 5.100 tonn ved bruk av 5.100 tonn fôr fra 

den omsøkte utvidelsen av produksjonen ved Mowi ASA avd. Haukå.  

Omsøkt ramme Mowi ASA avd. Haukå Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

Netto utslipp etter rensing (tonn) 206,1 28,8 401,6 

Spesifikt utslipp (kg/tonn produsert biomasse) 40,4 5,6 78,7 
 

Det rensete avløpet føres til sjø i Haukåvika på 10 – 12 meters dyp omtrent 50 m fra land. Det er utført 

en ny resipientundersøkelse i sjøområdet utenfor Haukåvika og i Norddalsfjorden i 2020. Lave 

oksygenverdier på det dypeste i Norddalsfjorden, samt moderat tilstand for bløtbunnsfauna, fører til at 

vannforekomsten Norddalsfjorden som helhet hadde «moderat økologisk tilstand». Varierende 

perioder med naturlig oksygensvinn og vannutskiftninger ved bunn ser ut til å være faktorene med 

størst innvirkning på bunnforholdene i resipienten Norddalsfjorden (Furset mfl. 2021). 
 

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

12 for vurdering av virkning på det ytre miljø. Den omsøkte utvidelsen medfører ikke naturinngrep 

utover bygging av en ny postsmoltavdeling på selve anleggsområdet. Arealbruk er behandlet i egen 

reguleringsplan for de aktuelle områdene, der konsekvenser er behandlet i egen konsekvensutredning. 

Utvidelsen vil medføre økte utslipp, og det er foretatt en omfattende modellering av virkning på 

fjordsystemet. Økningene vil sannsynligvis ikke medføre endret status verken for vassdraget eller de 

omkringliggende andre forholdene knyttet til biologisk mangfold, friluftsliv, vannforsyning, 

resipientforhold eller kulturminner. Forhold knyttet til fiskevelferd, smittehensyn og matloven dekkes 

ikke opp av denne rapporten, men vil være dekket opp i de beredskapsplaner og risikoanalyser 

anlegget har utarbeidet, og som vedlegges søknaden.  
 

En utvidelse ved anlegget vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både ved trygging av 

arbeidsplassene, og samlet sett ved å kunne tilpasse antall smolt samt smoltstørrelse til Mowi ASA 

Region Vest sine sjøanlegg i regionen. 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 og derav bedre fiskevelferd. 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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MOWI ASA AVD. HAUKÅ 
 

ANLEGGET 
 

Mowi ASA avd. Haukå er i ferd med utbygging og utvidelse av smoltproduksjon på Haukå i henhold 

til ny konsesjon fra 2019. Deler av det gamle anlegget (som vist på figur 1) skal bygges om til drift i 

et resirkuleringsanlegg, de gamle utekarene beholdes og driftes på gjennomstrømming, og det bygges 

nå en ny RAS I avdeling for settefiskproduksjon sør for dagens anlegg. Videre planlegges det å bygge 

to nye postsmolthaller drevet med RAS I teknologi nede ved sjøen delvis på land og delvis på en ny 

fylling i sjø like sørvest for dagens anlegg. Dette inkluderer et tilleggsareal som i dag ikke er avsatt til 

akvakultur i gjeldende reguleringsplan for området, og det er igangsatt et arbeid med å omregulere 

dette arealet til akvakultur (detaljregulering for Haukå II, akvakulturanlegg, plan ID: 20210105, jf. 

figur 2). 
 

Det eksisterende anlegget skal oppgraderes med nytt klekkeri for klekkeskap (FT), det gamle 

klekkeriet rives og erstattes med en ny startfôringsavdeling (FT), og den gamle starfôringshallen 

erstattes med en ny påvekst 1 RAS avdeling (parr). De gamle utekarene for smoltproduksjon beholdes, 

men det er mulig at denne vil fases ut etter hvert som vi får opp produksjonen i nye RAS-avdelinger. 

Det bygges nå en ny stor hall på oppsiden av veien som skal huse påvekst 2 (presmolt) og påvekst 3 

(smolt) RAS avdelingene (jf. forsidebilde). I forbindelse med denne søknaden skal det etableres to nye 

haller for produksjon av postsmolt. Anlegget har også fått på plass godkjenning fra NVE 3. januar 

2022 om at denne utvidelsen ikke vil medføre behov for ny konsesjonsbehandling etter § 8 i 

vannressursloven. 
 

Anlegget ligger innerst i Haukåvika i Flora kommune, og har sin hovedvannforsyning via to 

inntaksledninger med et elveinntak 425 m oppe i Haukåelva og magasininntak i Haukåvatnet. Den 

gamle fiskesperren like nedenfor elveinntaket er fjernet, og anlegget har fått på plass en fisketrapp ved 

eksisterende dam i Haukåvatnet. Utslippet går ut i Haukåvika via flere utslipp på rundt 10 – 12 m dyp.  
 

Inntak
Haukåvatnet

Anlegget

Utslipp

Haukåvika

Elveinntak

Laksetrapp ved dam og 
en bu for manøvrering 
av luker

 
 

Figur 1. Oversikt over smoltanlegget på Haukå med tilhørende inntak av ferskvann fra Haukåelva og 

Haukåvatnet samt utslipp i Haukåvika. 
 

Det nye anlegget vil bestå av syv ulike avdelinger: klekkeri, startfôring, påvekst 1 (parr), påvekst 2 

(presmolt) og påvekst 3 (smolt) og vil produsere sjøklar smolt til de to nye postsmoltavdelingene. Den 

nye postmoltavdelingen vil bestå av 4 kar i hver sin ende av bygget med 2 adskilte RAS-avdelinger 

(figur 3). Klekkeriet, startfôringsavdelingen og de gamle utekarene vil bli drevet med 

gjennomstrømmingsteknologi, mens resten av anlegget vil bli drevet med RAS I resirkulerings-

teknologi. 
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I resirkuleringsdelen av anlegget vil vannforsyningen bestå av rundt 99 – 99,5 % 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 pumpet tilbake til karene.   

 

Mengden nytt spedevann (ferskvann og sjøvann) i RAS I delen av anlegget er beregnet til et 

gjennomsnitt på 3,01 m³/min, varierende fra 1,33 til 5,12 m³/min ved maksimal biomasse i anlegget. 

Disse beregningene er basert på et spedevannsforbruk på 300 liter pr kg fôr. I den delen av anlegget 

som skal driftes med gjennomstrømmingsteknologi varierer ferskvannsbehovet (tilsvarende 0,6 l/kg 

fisk/min) i startfôringsavdelingen fra 0,27 til 6,74 m³/min før overføringen av fiskegruppen til RAS 1 

avdelingen. Vannbehovet (ferskvann og sjøvann) i avdelingen med utekar (tilsvarende 0,2 l/kg 

fisk/min) varierer fra 9,0 til 22,4 m³/min før utsett av 190 grams smolt i sjø. Ved 15 ‰ brakkvann 

utgjør ferskvannsdelen fra 5,6 til 12,5 m³/min. Vannbehovet i RAS delen av anlegget, eller graden av 

resirkulering, tilsvarer 0,5 l/kg fisk/min i RAS 1 og 2 avdelingen og 0,4 l/kg fisk/min i RAS 3 – 5.  

 

Avdelingen med utekar og RAS 4 og RAS 5 avdelingen skal kunne driftes med 15 ‰ brakkvann der 

andelen ferskvann utgjør 56 %. Resten av anlegget skal driftes med rent ferskvann.  

 

 
 

Figur 2. Plangrensen for det nye, utvidete anlegget på Haukå (stiplet blå linje) i forhold til gjeldende 

kommuneplan for Florø (kommuneplanens arealdel 2017 – 2027, plan ID: 20140001). Rosa felt er 

akvakultur, og blått felt er fiske. Nåværende anlegg er bygget på oppmålt leiet grunn, og det utvidete 

anlegget vil bli liggende innenfor eiendomsgrensen for gnr bnr 15/1 hvor anlegget ønsker å leie et 

tilleggsareal. 
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Anlegget vil etter ombygging være et kombinert resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg (figur 

3), med sju ulike og adskilte avdelinger/smittemessige enheter:  

1) Klekkeriet (FT) vil ha 10 Alvestad klekkeskap for 725 l øyerogn.  

2) Starfôringsavdelingen (FT) har 6 stk. oktangulære 7 m kar med vannhøyde 2,86 og volum på 

140 m³ = 840 m³.  

3) Påvekst 1 (RAS I): 6 stk. 11 m kar med vannhøyde 2,63 m og volum på 250 m³ = 1.500 m³. 

4) Påvekst 2 (RAS 2): 5 stk. oktangulære 15 m kar med vannhøyde 4,6 m og volum på 1.035 m³ = 

5.175 m³. 

5) Påvekst 3 (RAS 3): 5 stk. oktangulære 15 m kar med vannhøyde 4,6 m og volum på 1.035 m³ = 

5.175 m³. 

6) Postsmolt (RAS 4&5): 8 stk. oktangulære 21 m kar med vannhøyde 4,8 m og volum på 2.300 

m³ = 18.400 m³. 

7) Smolt gjennomstrømming (FT 2): 6 stk. 15 m kar med vannhøyde 3,5 m og volum på 625 m³ = 

3750 m³. 
 

 
 

Figur 3. Oversikt over det nye anlegget sine ulike avdelinger og kar slik som det framstår på 

søknadstidspunktet.  

 

Med dette kombinerte resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegget vil karkapasiteten for påvekst 

på anlegget bli på totalt 34.000 m³.  Med en maksimalbelastning på 1.730 tonn fisk i anlegget i midten 

av mars, vil gjennomsnittstettheten i anlegget ikke overstige 50,9 kg/m³. Det er lagt opp til at 

fisketettheten ikke skal overstige 15 kg/m³ i karene i startfôringsavdelingen (FT), 55 kg/m³ i parrhallen 

(RAS 1), 32 kg/m³ i presmolthallen (RAS 2), 60 kg/m³ i smolthallen (RAS 3), 35 kg/m³ i utekarene 

(FT) samt 70 kg/m³ postsmoltavdelingene (RAS 4 og 5).  

 

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. Ved bruk av 

gjennomstrømmingsteknologi på en eller flere avdelinger, vil tettheten også ligge innenfor akseptable 

grenser. Omsøkte anleggskonfigurasjon (figur 3) er en planskisse, som også kan endres underveis i 
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utbyggingsprosessen for å tilpasse den mengde fisk anlegget til enhver tid ønsker å produsere innenfor 

en gitt konsesjonsramme. Dette gjør at anlegget alltid vil kunne driftes innenfor forsvarlige rammer 

med hensyn på fiskevelferd og miljø. 

 

VANNINNTAK, VANNKVALITET OG VANNBEHANDLING  
 

Vannforsyningen til settefiskanlegget består i dag av en 1,4 km lang 500 mm PEH ledning med inntak 

i Haukåvatnet (58 moh.) (figur 1). Anlegget har også et 500 mm elveinntak omtrent 425 m oppe i 

Haukåelva på kote 30. Med et fall på henholdsvis 30 og 55 m gir dette er teoretisk trykk inn til 

anlegget på respektive 3 og 5 kg, som sikrer en samlet leveringskapasitet på minst 40 m³/min. Da 

anlegget har åpnet opp for oppgang av anadrom fisk til Haukåvatnet, blir alt råvannet renset via to 

Bernoulli filter (200 µm) ved inntaket i Haukåvatnet og i Haukåelva og UV behandlet på anlegget før 

det anvendes til fisken. 

  

Råvannskvaliteten ved settefiskanlegget til Mowi ASA avd. Haukå var tidligere periodevis preget av 

forsuring med pH-verdier ned mot 5,8 tilsvarende. Nye vannprøver fra oktober 2016 til september 

2017 viste mye de samme resultatene som tidligere, med pH mellom 6,0 og 6,7 og alkalitet mellom 

<1,83 og 4,27 mg/l. Det tilsettes litt sjøvann til driftsvannet slik at fisken går på et par promille etter at 

fisken er stikkvaksinert. Det benyttes i tillegg litt kalkslurry på vannet inn til klekkeriet. 

 

Vannbehandling 

 

Hovedvannforsyningen inn til anlegget tilsettes oksygen på ekstra høy oksygenert linje med forsyning 

til karnivå og perforerte rør i karene (diffusorer). I et kombinert FT og RAS anlegg planlegges 

oksygenering av både nytt vann inn til anlegget og resirkulert vann (grunnoksygenering) og ved 

diffusorer til de enkelte karene. I resirkuleringsdelen av anlegget vil naturlig nok nesten alt oksygenet 

bli tilsatt eksternt. Det skal investeres i utstyr som sørger for oksygentilsetting i det rensete 

driftsvannet (høytrykksinnløsere) samt individuell oksygenstilsetting til hvert av karene i påvekst 1 og 

2 avdelingen. Til dette benyttes oksygeninnblander (lavtrykksinnløser) på vanninntaket til hvert enkelt 

kar (Oxytech). I den nye påvekstavdelingen i gjennomstrømmingsavdelingen planlegges det 

oksygenkjegle på hvert kar. Det etableres oksygenutstyr med tilstrekkelige kapasiteter for grunn og 

peak oksygenering i tillegg til nødoksygen på karnivå. Dette styres med automatisk dosering og 

eventuelt nødstyring og består av høy- eller lavtrykksoksygenering som er anerkjent utprøvd og i bruk 

i næringen. 

 

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 8 mg O2/l vann, og stenges ved en oksygenmetning på 10 mg O2/l vann.  

 

I de seks store utekarene er det etablert system for intern sirkulasjon av vannet og utlufting av CO2. 

Dette gir fisken et stabilt og godt miljø. Anlegget 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, påvekst 1, påvekst 2 og påvekst 3 samt postsmoltavdeling). Likeså viktig er karlufting en 

sikkerhet for uforutsette hendelser som f. eks en midlertidig stopp i vanntilførselen (lekkasjer og brudd 

på inntaksledninger).  

 

Kjernen i et resirkuleringsanlegg er et system for intern sirkulasjon av vannet og utlufting av CO2. 

Dette systemet gir fisken et stabilt og godt miljø. Den interne sirkulasjonen i et kar er ofte svært høy 

for å sikre tilstrekkelig lav CO2. For å opprettholde 15 mg CO2/liter så trengs en utskiftingstid i karene 

på normalt mellom 25 og 45 minutt avhengig av fisketetthet og fôringsintensitet i karene.   

 

Anlegget har i dag sjøvannsinntak via ett inntak på rundt 21 m dyp like utenfor anlegget med en 

kapasitet på 40 m³/min (figur 4). Sjøvannet brukes i dag for det meste til sjøvannsveksling, men UV-

behandlet sjøvann brukes til bufring av driftsvannet. I forbindelse med utvidelsen vil sjøvann benyttes 

mer aktivt på fisken i siste delen av produksjonssyklusen og fram til levering av smolt og postsmolt i 
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de store utekarene (15 ‰ brakkvann fra vel 75 gram) samt i postsmolthallen (15 ‰ brakkvann fra vel 

185 gram). Nytt inntak planlegges 600m utenfor anlegget på vel 60m dyp. En antar at dagens 

sjøvannskapasitet er tilstrekkelig for de fleste formål, men det er lagt til rette for en kapasitetsøkning 

via eksisterende inntaksledning og sjøstasjon. Dette gjelder både selve inntakskapasiteten og 

oppgradering av UV-anlegget til å kunne levere mer enn 40 m³/min ved behov. Vannet filtreres 

gjennom en 25 µm filter og UV-behandles før det planlegges benyttes på anlegget i smolt- og 

postsmoltfasen. En får da også tilstrekkelig kapasitet til å kunne flushe karene ved behov.  

 

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 vannets utskiftingstid i karene. Siden den interne 

sirkulasjonen i et resirkuleringsanlegg er så høy, vil sirkulasjon/vannhastighet og selvrensingsevne 

være normalt bedre enn i et gjennomstrømmingsanlegg. Dette sikrer god partikkelfjerning, og stabil 

vannkjemi i hele vannsøylen og karets radius. 

 

Nytt sjøvannsinntak 

60 m dyp  

Ø=500 mm

5 stk utslipp  

10 - 12 m dyp

Ø=500 mm

Rådgivende Biologer AS

200 meter

Inntak og avløp

Nytt utslipp,ca   

15 m dyp

Ø=1000 mm

 
 

Figur 4. Anlegget har i dag flere utslipp på rundt 10 -12 m dyp. Det planlegges lagt ut et nytt utslipp 

fra den nye RAS postsmolthallen på rundt 15 m dyp der utslippspunktet blir liggende ut mot elveosen. 

Anlegget planlegger et nytt sjøvannsinntak på rundt 60 m dyp i sjøområdet vest for anlegget.  

 

PLANLAGT PRODUKSJON  
 

Anlegget planlegger å produsere 8,8 millioner smolt med en snittstørrelse på henholdsvis 190 gram 

(2,4 millioner stk) og 700 gram (6,4 millioner stk) fordelt på fire innlegg i løpet av ett år. Hvert 

innlegg skal produseres på 64 uker fra øyerognstadiet til leveringsklar smolt. Men i praksis vil 

anlegget kunne produsere sjøklar settefisk av alle størrelser innenfor den omsøkte konsesjonsrammen 

på 8,8 mill. settefisk og et omsøkt årlig biomassetak på 5000 tonn levert mengde fisk i året. 

Produksjonsplanen nedenfor kan således betraktes som veiledende og et gitt eksempel på hvordan 

sikre at de ulike gruppene med fisk holdes adskilt de andre gruppene i sine respektive avdelinger fra 

rogninnlegg og fram til levert fisk, samt at den årlige omsøkte produksjonen i resirkuleringsdelen av 

anlegget og den noe ombygde gjennomstrømmingsdelen av anlegget skal være henholdsvis 4500 tonn 
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og 500 tonn, til sammen 5000 tonn levert mengde fisk. 

Ved en produksjon av postsmolt planlegges det å produsere følgende fem grupper (figur 6): 

• Gruppe 1: 2,7 mill. øyerogn legges inn i uke 1 og med levering av henholdsvis 0,6 mill stk 190 

grams smolt til sjø i uke 52 og 1,6 mill stk 700 grams postsmolt til sjø i uke 12 året etter.  

• Gruppe 2: 2,7 mill. øyerogn legges inn i uke 13 og med levering av henholdsvis 0,6 mill stk 190 

grams smolt til sjø i uke 12 og 1,6 mill stk 700 grams postsmolt til sjø i uke 24 året etter. 

• Gruppe 3: 2,7 mill. øyerogn legges inn i uke 25 og med levering av henholdsvis 0,6 mill stk 190 

grams smolt til sjø i uke 24 og 1,6 mill stk 700 grams postsmolt til sjø i uke 36 året etter. 

• Gruppe 4: 2,7 mill. øyerogn legges inn i uke 37 og med levering av henholdsvis 0,6 mill stk 190 

grams smolt til sjø i uke 36 og 1,6 mill stk 700 grams postsmolt til sjø iuke 48 påfølgende år.  
 

Alle gruppene er planlagt slik at de oppholder seg i likt antall uker i hver avdeling. Mellom hvert 

innlegg er det lagt inn tid til å vaske og desinfisere forskriftsmessig for å klargjøre for et nytt innlegg. 

Produksjonen er planlagt som følger: Det legges inn en gruppe på 2,7 mill stk øyerogn i klekkeriet, og 

etter 10 uker blir 2,53 mill stk yngel klekt og lagt inn i startfôringsavdelingen med gjennomstrømming 

(FT). Etter 12 uker blir 2,45 mill stk 4,5 grams yngel flyttet over til påvekst RAS 1 avdelingen (parr). 

Etter 12 nye uker blir 2,3 mill stk 32,5 grams yngel flyttet over til påvekst RAS 2 avdelingen 

(presmolt). Etter fem uker i RAS 2 avdelingen sorteres og vaksineres fisken når den er rundt 65 – 70 

gram. Etter 8 uker i RAS 2 avdelingen blir 1,62 mill stk 70 grams presmolt flyttet over til smolt RAS 3 

avdelingen. Samtidig blir de resterende 0,62 mill stk 70 grams presmolt flyttet over til den gamle 

avdelingen med utekar og satt på gjennomstrømming og 15 ‰ brakkvann. Etter 10 uker blir 0,6 mill 

stk 190 grams smolt (snittvekst) levert til sjøanleggene fra de gamle utekarene. Og etter 10 uker i RAS 

3 avdelingen blir 1,605 mill stk 186,5 grams smolt flyttet over til postsmolt RAS 4 og 5 avdelingen 

(postsmolthallen). Siden anlegget skal produsere 700 grams postsmolt, planlegges det ikke lysstyring 

av de ulike gruppene. I stedet tilsettes det UV behandlet sjøvann til 15 ‰ brakkvann når fisken er 

overført til postsmolthallene, og fisken smoltifiserer etter noen uker. Etter 12 nye uker blir 1,6 mill stk 

postsmolt med snittvekt på 700 gram levert til sjøanleggene. Til sammen 1235 tonn per innlegg.  
 

  
 

 
Figur 5. Planlagt produksjon på 8,8 millioner 

smolt og postsmolt fordelt på fire innlegg av fisk 

ved Mowi ASA avd. Haukå: Antall fisk (over til 

venstre), biomasse ved utgangen av hver uke 

(over til høyre) og biomassen på fisken i 

anlegget (søyler) og snittvekt på de enkelte 

gruppene (linjer) (til høyre) 
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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 fire innlegg av øyerogn i løpet av året der det brukes totalt 64 uker å 

produsere fram hver av de fire gruppene fra rogninnlegget, videre til startfôring og fram til 

postsmolten er ute av anlegget. 
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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 6). Klekkeriet, startfôringshallen, 

parr- og smolthallen samt postsmolthallen rengjøres og 

desinfiseres før nytt rogninnlegg og nye grupper flyttes 

mellom avdelingene.  

 

For året som helhet er produksjonssyklusen for de fire ulike 

gruppene som følger: Øyerogn legges inn i klekkeriet i uke 1, 

13, 25 og 37. Nyklekt yngel overføres til startfôringshallen 

(FT) i uke 11, 23, 35 og 47. 4,5 grams yngel fra 

startfôringshallen overføres til påvekst RAS 1 (parrhallen) i 

uke 23, 35, 47 og 7. 32,5 grams fisk fra parrhallen overføres til 

påvekst RAS 2 (presmoltavdelingen) i uke 35, 47, 7 og 19. 70 

grams fisk fra presmoltavdelingen overføres til de gamle 

utekarene (FT) og påvekst RAS 3 (smoltavdelingen) i uke 43, 

3, 15 og 27. 190 grams fisk fra utekarene leveres i uke 52,  12, 

24 og 36. 186,5 grams fisk  smoltavdelingen overføres til 

postsmolthallene i uke 1, 13, 25 og 37. 700 grams postsmolt 

leveres i uke 12, 34, 36 og 48 (jf tabell 2 og figur 6). 

 

Det planlegges å benytte gjennomstrømming av ferskvann som 

holder 8 ºC i klekkeriet og13 ºC i startforingshallen. Det 

planlegges å benytte resirkulering av ferskvann som holder 12 

ºC i parrhallen, i presmolt- og smoltavdelingen. 13 ºC i 

smolthallene. Det planlegges å benytte gjennomstrømming av 

brakkvann som holder 8 – 14 ºC i de gamle utekarene. Det 

planlegges å benytte resirkulering av brakkvann i 

postsmolthalene om holder 12 ºC. 

 

Tabell 2 og figur 5 og 6 gir en samlet ukentlig oversikt over 

anlegget planlagte aktiviteter og driftssyklus.  

 

Samlet levert mengde fisk i anlegget blir rundt 4.950 tonn. 

Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på omtrent 5.100 

tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 10 % 

svinn/utsortering fra startfôring og gjennom 

produksjonssyklusen fram til fisken er levert fra anlegget. 

Dette tapet utgjør en samlet fiskemengde på rundt 150 tonn for 

hele anlegget (fra tabell 2). Med en fôrfaktor på 1.0, vil det 

medgå 5.100 tonn fôr årlig.  

 

Med den planlagte utvidelsen vil anlegget ha en 

maksimalbelastning på henholdsvis 1730, 1713, og 1651 tonn i 

mars, juni og september. 

 

 

 

 

Figur 6. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på fire 

innlegg av 2,7 mill. øyerogn i klekkeriet. 
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Tabell 2 del 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «innlegg 1» ved det utvidete anlegget ved 

avdeling Haukå med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer 

fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Mowi ASA avd. Haukå, og tabellen fortsetter på de neste 

fire sidene. 

 
Måned Uke Innlegg 1

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann ferskvann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn C° tonn m³/minutt m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³

1 2 700 Klekkeri (legges inn 2,7 mill rognkorn) 8

2 2 680 8
JAN 3 2 640 8

4 2 620 8
5 2 600 8
6 2 580 8

FEB 7 2 560 8
8 2 550 8
9 2 540 8

10 2 530 0,18 Gr 1 legges inn i kar 8
MAR 11 2 500 0,18 0,45 Startfôring, FT 13 0,2 0,27 0,3 0,5 840

12 2 499 0,26 0,65 13 0,3 0,39 0,4 0,8 840
13 2 499 0,37 0,92 13 0,4 0,55 0,6 1,1 840
14 2 498 0,52 1,29 13 0,5 0,78 0,8 1,5 840

APR 15 2 497 0,71 1,76 13 0,6 1,06 1,1 2,1 840
16 2 496 0,96 2,40 13 0,8 1,44 1,4 2,9 840
17 2 496 1,26 3,15 13 1,0 1,89 1,9 3,8 840
18 2 495 1,66 4,15 13 1,3 2,49 2,5 4,9 840
19 2 494 2,19 5,46 13 1,7 3,27 3,3 6,5 840

MAI 20 2 493 2,88 7,18 13 2,0 4,31 4,3 8,5 840
21 2 493 3,66 9,13 13 2,1 5,48 5,5 10,9 840
22 2 492 4,50 11,23 13 2,3 6,74 6,7 13,4 840
23 2 450 5,54 13,57 Overføring påvekst  RAS 1 12 2,9 0,09 0,09 6,8 9,0 1500

JUN 24 2 449 6,72 16,46 12 3,5 0,10 0,10 8,2 11,0 1500
25 2 449 8,16 19,97 12 3,8 0,11 0,11 10,0 13,3 1500
26 2 448 9,69 23,73 12 4,5 0,13 0,13 11,9 15,8 1500
27 2 447 11,52 28,20 12 5,3 0,16 0,16 14,1 18,8 1500

JUL 28 2 446 13,70 33,51 12 6,3 0,19 0,19 16,8 22,3 1500
29 2 446 16,28 39,82 12 5,9 0,18 0,18 19,9 26,5 1500
30 2 445 18,70 45,73 12 6,8 0,20 0,20 22,9 30,5 1500
31 2 444 21,48 52,51 12 7,8 0,23 0,23 26,3 35,0 1500
32 2 443 24,68 60,30 12 8,9 0,27 0,27 30,2 40,2 1500

AUG 33 2 443 28,35 69,25 12 10,3 0,31 0,31 34,6 46,2 1500
34 2 442 32,56 79,52 12 5,3 0,16 0,16 39,8 53,0 1500
35 2 300 36,89 84,86 Overføring til påvekst RAS  2 12 11,3 0,34 0,34 42,4 16,4 5175
36 2 299 41,80 96,12 12 12,8 0,38 0,38 48,1 18,6 5175

SEP 37 2 299 47,36 108,87 12 14,4 0,43 0,43 54,4 21,0 5175
38 2 298 53,66 123,31 12 16,4 0,49 0,49 61,7 23,8 5175
39 2 297 60,80 139,67 12 18,5 0,55 0,55 69,8 27,0 5175
40 2 297 68,89 158,20 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 79,1 30,6 5175

OKT 41 2 230 70,00 156,10 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 78,1 30,2 5175
42 2 229 70,00 156,05 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 78,0 30,2 5175
43 2 222 75,05 166,76 Overf. 1,62 mill stk til påvekst RAS 3 12/11 14,5 0,31 5,37 57,7 18,7 8925
44 2 221 81,59 181,23 og 602.000 stk til eksisterende FT 12/11 18,5 0,40 5,90 62,7 20,3 8925

NOV 45 2 221 89,92 199,69  utekar på 15 ‰ brakkvann 12/11 21,9 0,47 6,53 69,1 22,4 8925
46 2 220 99,80 221,56 12/11 24,3 0,53 7,25 76,6 24,8 8925
47 2 219 110,76 245,82 12/10 26,9 0,58 8,04 85,0 27,5 8925
48 2 219 122,93 272,74 12/10 29,9 0,65 8,92 94,3 30,6 8925
49 2 218 136,44 302,61 12/10 33,1 0,72 9,90 104,6 33,9 8925

DES 50 2 217 151,42 335,75 12/10 36,8 0,80 10,99 116,1 37,6 8925
51 2 217 168,05 372,52 12/10 40,8 0,89 12,19 128,8 41,7 8925
52 2 216 186,51 413,32 Levering 0,6 mill stk à 190 g til utsett 12/10 31,7 0,94 13,49 142,9 46,3 8925
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Tabell 2 del 2.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «innlegg 1 og 2» ved det utvidete anlegget ved 

avdeling Haukå med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer 

fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Mowi ASA avd. Haukå. 

 
Måned Uke

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann ferskvann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn C° tonn m³/minutt m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³

1 1 605 200,00 321,0 Overføring postsmolt RAS 4 og 5 12 38,0 1,13 0,63 128,4 17,4 18400
2 1 605 223,50 358,6 Settes på 15 ‰ brakkvann 12 43,4 1,29 0,72 143,4 19,5 18400

JAN 3 1 604 250,63 402,0 12 48,7 1,45 0,81 160,8 21,8 18400
4 1 604 281,05 450,7 12 54,6 1,62 0,91 180,3 24,5 18400
5 1 603 315,17 505,2 12 61,2 1,82 1,02 202,1 27,5 18400
6 1 603 353,42 566,4 12 68,6 2,04 1,14 226,6 30,8 18400

FEB 7 1 602 396,32 634,9 12 76,9 2,29 1,28 254,0 34,5 18400
8 1 602 444,42 711,8 12 86,2 2,56 1,44 284,7 38,7 18400
9 1 601 498,37 798,0 12 96,6 2,87 1,61 319,2 43,4 18400

10 1 601 558,86 894,5 12 108,3 3,22 1,80 357,8 48,6 18400
MAR 11 1 600 626,69 1002,8 12 121,4 3,61 2,02 401,1 54,5 18400

12 1 600 702,75 1124,2 Levering 1,6 mill stk à 700 g til utsett 12 124,0 3,69 2,07 449,7 61,1 18400
13 2 700 Klekkeri (legges inn 2,7 mill rognkorn) 8
14 2 680 8

APR 15 2 640 8
16 2 620 8
17 2 600 8
18 2 580 8
19 2 560 8

MAI 20 2 550 8
21 2 540 8
22 2 530 0,18 8
23 2 500 0,18 0,45 Startfôring, FT 13 0,2 0,27 0,3 0,5 840

JUN 24 2 499 0,26 0,65 13 0,3 0,39 0,4 0,8 840
25 2 499 0,37 0,92 13 0,4 0,55 0,6 1,1 840
26 2 498 0,52 1,29 13 0,5 0,78 0,8 1,5 840
27 2 497 0,71 1,76 13 0,6 1,06 1,1 2,1 840

JUL 28 2 496 0,96 2,40 13 0,8 1,44 1,4 2,9 840
29 2 496 1,26 3,15 13 1,0 1,89 1,9 3,8 840
30 2 495 1,66 4,15 13 1,3 2,49 2,5 4,9 840
31 2 494 2,19 5,46 13 1,7 3,27 3,3 6,5 840
32 2 493 2,88 7,18 13 2,0 4,31 4,3 8,5 840

AUG 33 2 493 3,66 9,13 13 2,1 5,48 5,5 10,9 840
34 2 492 4,50 11,23 13 2,3 6,74 6,7 13,4 840
35 2 450 5,54 13,57 Overføring påvekst  RAS 1 12 2,9 0,09 0,09 6,8 9,0 1500
36 2 449 6,72 16,46 12 3,5 0,10 0,10 8,2 11,0 1500

SEP 37 2 449 8,16 19,97 12 3,8 0,11 0,11 10,0 13,3 1500
38 2 448 9,69 23,73 12 4,5 0,13 0,13 11,9 15,8 1500
39 2 447 11,52 28,20 12 5,3 0,16 0,16 14,1 18,8 1500
40 2 446 13,70 33,51 12 6,3 0,19 0,19 16,8 22,3 1500

OKT 41 2 446 16,28 39,82 12 5,9 0,18 0,18 19,9 26,5 1500
42 2 445 18,70 45,73 12 6,8 0,20 0,20 22,9 30,5 1500
43 2 444 21,48 52,51 12 7,8 0,23 0,23 26,3 35,0 1500
44 2 443 24,68 60,30 12 8,9 0,27 0,27 30,2 40,2 1500

NOV 45 2 443 28,35 69,25 12 10,3 0,31 0,31 34,6 46,2 1500
46 2 442 32,56 79,52 12 5,3 0,16 0,16 39,8 53,0 1500
47 2 300 36,89 84,86 Overføring til påvekst RAS  2 12 11,3 0,34 0,34 42,4 16,4 5175
48 2 299 41,80 96,12 12 12,8 0,38 0,38 48,1 18,6 5175
49 2 299 47,36 108,87 12 14,4 0,43 0,43 54,4 21,0 5175

DES 50 2 298 53,66 123,31 12 16,4 0,49 0,49 61,7 23,8 5175
51 2 297 60,80 139,67 12 18,5 0,55 0,55 69,8 27,0 5175
52 2 297 68,89 158,20 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 79,1 30,6 5175

Innlegg 1 og 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3625 13 

 

Tabell 2 del 3.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «innlegg 2 og 3» ved det utvidete anlegget ved 

avdeling Haukå med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer 

fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Mowi ASA avd. Haukå. 

 
Måned Uke Innlegg 2 og 3

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann ferskvann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn C° tonn m³/minutt m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³

1 2 230 70,00 156,10 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 78,1 30,2 5175
2 2 229 70,00 156,05 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 78,0 30,2 5175

JAN 3 2 222 75,05 166,76 Overf. 1,62 mill stk til påvekst RAS 3 12/9 14,5 0,31 5,37 57,7 18,7 8925
4 2 221 81,59 181,23 og 602.000 stk til eksisterende FT 12/9 18,5 0,40 5,90 62,7 20,3 8925
5 2 221 89,92 199,69  utekar på 15 ‰ brakkvann 12/9 21,9 0,47 6,53 69,1 22,4 8925
6 2 220 99,80 221,56 12/9 24,3 0,53 7,25 76,6 24,8 8925

FEB 7 2 219 110,76 245,82 12/8 26,9 0,58 8,04 85,0 27,5 8925
8 2 219 122,93 272,74 12/8 29,9 0,65 8,92 94,3 30,6 8925
9 2 218 136,44 302,61 12/8 33,1 0,72 9,90 104,6 33,9 8925

10 2 217 151,42 335,75 12/8 36,8 0,80 10,99 116,1 37,6 8925
MAR 11 2 217 168,05 372,52 12/8 40,8 0,89 12,19 128,8 41,7 8925

12 2 216 186,51 413,32 Levering 0,6 mill stk à 190 g til utsett 12/8 31,7 0,94 13,49 142,9 46,3 8925
13 1 605 200,00 321,0 Overføring postsmolt RAS 4 og 5 12 38,0 1,13 0,63 128,4 17,4 18400
14 1 605 223,50 358,6 Settes på 15 ‰ brakkvann 12 43,4 1,29 0,72 143,4 19,5 18400

APR 15 1 604 250,63 402,0 12 48,7 1,45 0,81 160,8 21,8 18400
16 1 604 281,05 450,7 12 54,6 1,62 0,91 180,3 24,5 18400
17 1 603 315,17 505,2 12 61,2 1,82 1,02 202,1 27,5 18400
18 1 603 353,42 566,4 12 68,6 2,04 1,14 226,6 30,8 18400
19 1 602 396,32 634,9 12 76,9 2,29 1,28 254,0 34,5 18400

MAI 20 1 602 444,42 711,8 12 86,2 2,56 1,44 284,7 38,7 18400
21 1 601 498,37 798,0 12 96,6 2,87 1,61 319,2 43,4 18400
22 1 601 558,86 894,5 12 108,3 3,22 1,80 357,8 48,6 18400
23 1 600 626,69 1002,8 12 121,4 3,61 2,02 401,1 54,5 18400

JUN 24 1 600 702,75 1124,2 Levering 1,6 mill stk à 700 g til utsett 12 124,0 3,69 2,07 449,7 61,1 18400
25 2 700 Klekkeri (legges inn 2,7 mill rognkorn) 8

26 2 680 8
27 2 640 8

JUL 28 2 620 8
29 2 600 8
30 2 580 8
31 2 560 8
32 2 550 8

AUG 33 2 540 8
34 2 530 0,18 8
35 2 500 0,18 0,45 Startfôring, FT 13 0,2 0,27 0,3 0,5 840
36 2 499 0,26 0,65 13 0,3 0,39 0,4 0,8 840

SEP 37 2 499 0,37 0,92 13 0,4 0,55 0,6 1,1 840
38 2 498 0,52 1,29 13 0,5 0,78 0,8 1,5 840
39 2 497 0,71 1,76 13 0,6 1,06 1,1 2,1 840
40 2 496 0,96 2,40 13 0,8 1,44 1,4 2,9 840

OKT 41 2 496 1,26 3,15 13 1,0 1,89 1,9 3,8 840
42 2 495 1,66 4,15 13 1,3 2,49 2,5 4,9 840
43 2 494 2,19 5,46 13 1,7 3,27 3,3 6,5 840
44 2 493 2,88 7,18 13 2,0 4,31 4,3 8,5 840

NOV 45 2 493 3,66 9,13 13 2,1 5,48 5,5 10,9 840
46 2 492 4,50 11,23 13 2,3 6,74 6,7 13,4 840
47 2 450 5,54 13,57 Overføring påvekst  RAS 1 12 2,9 0,09 0,09 6,8 9,0 1500
48 2 449 6,72 16,46 12 3,5 0,10 0,10 8,2 11,0 1500
49 2 449 8,16 19,97 12 3,8 0,11 0,11 10,0 13,3 1500

DES 50 2 448 9,69 23,73 12 4,5 0,13 0,13 11,9 15,8 1500
51 2 447 11,52 28,20 12 5,3 0,16 0,16 14,1 18,8 1500
52 2 446 13,70 33,51 12 6,3 0,19 0,19 16,8 22,3 1500
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Tabell 2 del 4.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «innlegg 3 og 4» ved det utvidete anlegget ved 

avdeling Haukå med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer 

fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Mowi ASA avd. Haukå. 

 
Måned Uke Innlegg 3 og 4

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann ferskvann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn C° tonn m³/minutt m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³

1 2 446 16,28 39,83 12 5,9 0,18 0,18 19,9 26,5 1500
2 2 445 18,70 45,74 12 6,8 0,20 0,20 22,9 30,5 1500

JAN 3 2 445 21,48 52,52 12 7,8 0,23 0,23 26,3 35,0 1500
4 2 444 24,68 60,31 12 8,9 0,27 0,27 30,2 40,2 1500
5 2 443 28,35 69,26 12 10,3 0,31 0,31 34,6 46,2 1500
6 2 442 32,56 79,53 12 5,3 0,16 0,16 39,8 53,0 1500

FEB 7 2 300 36,89 84,86 Overføring til påvekst RAS  2 12 11,3 0,34 0,34 42,4 16,4 5175
8 2 299 41,80 96,12 12 12,8 0,38 0,38 48,1 18,6 5175
9 2 299 47,36 108,87 12 14,4 0,43 0,43 54,4 21,0 5175

10 2 298 53,66 123,31 12 16,4 0,49 0,49 61,7 23,8 5175
MAR 11 2 297 60,80 139,67 12 18,5 0,55 0,55 69,8 27,0 5175

12 2 297 68,89 158,20 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 79,1 30,6 5175
13 2 230 70,00 156,10 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 78,1 30,2 5175
14 2 229 70,00 156,05 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 78,0 30,2 5175

APR 15 2 222 75,05 166,76 Overf. 1,62 mill stk til påvekst RAS 3 12/8 14,5 0,43 5,37 57,7 18,7 8925
16 2 221 81,59 181,23 og 602.000 stk til eksisterende FT 12/8 13,5 0,40 5,90 62,7 20,3 8925
17 2 221 89,92 199,69  utekar på 15 ‰ brakkvann 12/8 15,9 0,47 6,53 69,1 22,4 8925
18 2 220 99,80 221,56 12/9 17,7 0,53 7,25 76,6 24,8 8925
19 2 219 110,76 245,82 12/9 19,6 0,58 8,04 85,0 27,5 8925

MAI 20 2 219 122,93 272,74 12/9 21,8 0,65 8,92 94,3 30,6 8925
21 2 218 136,44 302,61 12/10 24,2 0,72 9,90 104,6 33,9 8925
22 2 217 151,42 335,75 12/10 26,8 0,80 10,99 116,1 37,6 8925
23 2 217 168,05 372,52 12/10 29,7 0,89 12,19 128,8 41,7 8925

JUN 24 2 216 186,51 413,32 Levering 0,6 mill stk à 190 g til utsett 12/10 31,7 0,94 13,49 142,9 46,3 8925
25 1 605 200,00 321,0 Overføring postsmolt RAS 4 og 5 12 37,6 1,12 0,63 128,4 17,4 18400
26 1 605 223,50 358,6 Settes på 15 ‰ brakkvann 12 43,4 1,29 0,72 143,4 19,5 18400
27 1 604 250,63 402,0 12 48,7 1,45 0,81 160,8 21,8 18400

JUL 28 1 604 281,05 450,7 12 54,6 1,62 0,91 180,3 24,5 18400
29 1 603 315,17 505,2 12 61,2 1,82 1,02 202,1 27,5 18400
30 1 603 353,42 566,4 12 68,6 2,04 1,14 226,6 30,8 18400
31 1 602 396,32 634,9 12 76,9 2,29 1,28 254,0 34,5 18400
32 1 602 444,42 711,8 12 86,2 2,56 1,44 284,7 38,7 18400

AUG 33 1 601 498,37 798,0 12 96,6 2,87 1,61 319,2 43,4 18400
34 1 601 558,86 894,5 12 108,3 3,22 1,80 357,8 48,6 18400
35 1 600 626,69 1002,8 12 121,4 3,61 2,02 401,1 54,5 18400
36 1 600 702,75 1124,2 Levering 1,6 mill stk à 700 g til utsett 12 124,0 3,69 2,07 449,7 61,1 18400

SEP 37 2 700 Klekkeri (legges inn 2,7 mill rognkorn) 8

38 2 680 8
39 2 640 8
40 2 620 8

OKT 41 2 600 8
42 2 580 8
43 2 560 8
44 2 550 8

NOV 45 2 540 8
46 2 530 0,18 8
47 2 500 0,18 0,45 Startfôring, FT 13 0,2 0,27 0,3 0,5 840
48 2 499 0,26 0,65 13 0,3 0,39 0,4 0,8 840
49 2 499 0,37 0,92 13 0,4 0,55 0,6 1,1 840

DES 50 2 498 0,52 1,29 13 0,5 0,78 0,8 1,5 840
51 2 497 0,71 1,76 13 0,6 1,06 1,1 2,1 840
52 2 496 0,96 2,40 13 0,8 1,44 1,4 2,9 840
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Tabell 2 del 5.  Beskrivelse av planlagt driftssyklus for «innlegg 4» ved det utvidete anlegget ved 

avdeling Haukå med overslag over fiskemengde ved utgangen av hver uke gjennom året av alle typer 

fisk, samt samlet mengde i anlegget. Tall fra Mowi ASA avd. Haukå. 

 
Måned Uke Innlegg 4

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp utfôring spedevann ferskvann vannbehov fisketetthet karvolum

1000 gram tonn C° tonn m³/minutt m³/minutt m³/minutt kg/m³ m³

1 2 496 1,26 3,15 13 1,0 1,89 1,9 3,8 840
2 2 495 1,66 4,15 13 1,3 2,49 2,5 4,9 840

JAN 3 2 494 2,19 5,46 13 1,7 3,27 3,3 6,5 840
4 2 493 2,88 7,18 13 2,0 4,31 4,3 8,5 840
5 2 493 3,66 9,13 13 2,1 5,48 5,5 10,9 840
6 2 492 4,50 11,23 13 2,3 6,74 6,7 13,4 840

FEB 7 2 450 5,54 13,57 Overføring påvekst  RAS 1 12 2,9 0,09 0,09 6,8 9,0 1500
8 2 449 6,72 16,46 12 3,5 0,10 0,10 8,2 11,0 1500
9 2 449 8,16 19,97 12 3,8 0,11 0,11 10,0 13,3 1500

10 2 448 9,69 23,73 12 4,5 0,13 0,13 11,9 15,8 1500
MAR 11 2 447 11,52 28,20 12 5,3 0,16 0,16 14,1 18,8 1500

12 2 446 13,70 33,51 12 6,3 0,19 0,19 16,8 22,3 1500
13 2 446 16,28 39,82 12 5,9 0,18 0,18 19,9 26,5 1500
14 2 445 18,70 45,73 12 6,8 0,20 0,20 22,9 30,5 1500

APR 15 2 444 21,48 52,51 12 7,8 0,23 0,23 26,3 35,0 1500
16 2 443 24,68 60,30 12 8,9 0,27 0,27 30,2 40,2 1500
17 2 443 28,35 69,25 12 10,3 0,31 0,31 34,6 46,2 1500
18 2 442 32,56 79,52 12 5,3 0,16 0,16 39,8 53,0 1500
19 2 300 36,89 84,86 Overføring til påvekst RAS  2 12 11,3 0,34 0,34 42,4 16,4 5175

MAI 20 2 299 41,80 96,12 12 12,8 0,38 0,38 48,1 18,6 5175
21 2 299 47,36 108,87 12 14,4 0,43 0,43 54,4 21,0 5175
22 2 298 53,66 123,31 12 16,4 0,49 0,49 61,7 23,8 5175
23 2 297 60,80 139,67 12 18,5 0,55 0,55 69,8 27,0 5175

JUN 24 2 297 68,89 158,20 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 79,1 30,6 5175
25 2 230 70,00 156,10 Sortering og vaksinering 12 10,0 0,30 0,30 78,1 30,2 5175
26 2 229 70,00 156,05 Sortering og vaksinering 12 10,6 0,32 0,30 78,0 30,2 5175
27 2 222 75,05 166,76 Overf. 1,62 mill stk til påvekst RAS 3 12/12 14,5 0,43 5,37 57,7 18,7 8925

JUL 28 2 221 81,59 181,23 og 602.000 stk til eksisterende FT 12/12 13,5 0,40 5,90 62,7 20,3 8925
29 2 221 89,92 199,69  utekar på 15 ‰ brakkvann 12/12 15,9 0,47 6,53 69,1 22,4 8925
30 2 220 99,80 221,56 12/13 17,7 0,53 7,25 76,6 24,8 8925
31 2 219 110,76 245,82 12/13 19,6 0,58 8,04 85,0 27,5 8925
32 2 219 122,93 272,74 12/13 21,8 0,65 8,92 94,3 30,6 8925

AUG 33 2 218 136,44 302,61 12/14 24,2 0,72 9,90 104,6 33,9 8925
34 2 217 151,42 335,75 12/14 26,8 0,80 10,99 116,1 37,6 8925
35 2 217 168,05 372,52 12/14 29,7 0,89 12,19 128,8 41,7 8925
36 2 216 186,51 413,32 Levering 0,6 mill stk à 190 g til utsett 12/14 31,7 0,94 13,49 142,9 46,3 8925

SEP 37 1 605 200,00 321,0 Overføring postsmolt RAS 4 og 5 12 37,6 1,12 0,63 128,4 17,4 18400
38 1 605 223,50 358,6 Settes på 15 ‰ brakkvann 12 43,4 1,29 0,72 143,4 19,5 18400
39 1 604 250,63 402,0 12 48,7 1,45 0,81 160,8 21,8 18400
40 1 604 281,05 450,7 12 54,6 1,62 0,91 180,3 24,5 18400

OKT 41 1 603 315,17 505,2 12 61,2 1,82 1,02 202,1 27,5 18400
42 1 603 353,42 566,4 12 68,6 2,04 1,14 226,6 30,8 18400
43 1 602 396,32 634,9 12 76,9 2,29 1,28 254,0 34,5 18400
44 1 602 444,42 711,8 12 86,2 2,56 1,44 284,7 38,7 18400

NOV 45 1 601 498,37 798,0 12 96,6 2,87 1,61 319,2 43,4 18400
46 1 601 558,86 894,5 12 108,3 3,22 1,80 357,8 48,6 18400
47 1 600 626,69 1002,8 12 121,4 3,61 2,02 401,1 54,5 18400
48 1 600 702,75 1124,2 Levering 1,6 mill stk à 700 g til utsett 12 124,0 3,69 2,07 449,7 61,1 18400
49

DES 50
51
52
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Tabell 2 del 6. Beskrivelse av planlagt driftssyklus for samlet mengde i det utvidete anlegget på Haukå 

for alle de fire gruppene med smolt og postsmolt fordelt på uker gjennom året. Tall fra Mowi ASA, og 

tabellen baserer seg på detaljene i de fem 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 8777 288 520 55 1,60 3,00 228 25915

2 8774 314 565 62 1,79 3,71 247 25915

JAN 3 8765 349 627 73 1,99 9,69 248 29665

4 8762 390 699 84 2,29 11,38 277 29665

5 8759 437 783 95 2,60 13,34 311 29665

6 8757 490 879 100 2,73 15,29 350 29665

FEB 7 8571 550 979 118 3,29 9,75 388 34000

8 8569 616 1097 132 3,70 10,84 435 34000

9 8566 690 1229 148 4,14 12,05 488 34000

10 8564 774 1377 166 4,64 13,41 547 34000

MAR 11 11061 867 1544 186 5,21 15,19 614 34840

12 11058 972 1730 172 5,12 16,43 689 34840

13 8779 287 518 54 1,60 1,66 227 25915

14 8776 313 562 61 1,79 2,00 245 25915

APR 15 8767 348 623 72 2,11 7,47 246 29665

16 8765 388 695 78 2,29 8,51 275 29665

17 8762 435 777 88 2,60 9,75 308 29665

18 8759 487 872 93 2,73 11,04 345 29665

19 8615 546 971 109 3,21 12,93 385 33340

MAI 20 8613 612 1088 123 3,59 15,05 431 33340

21 8610 686 1219 137 4,02 17,42 484 33340

22 8608 769 1365 154 4,51 20,01 542 33340

23 11064 861 1529 173 5,14 15,12 607 34840

JUN 24 11061 965 1713 169 5,04 16,35 680 34840

25 8782 279 498 52 1,53 1,60 217 25915

26 8779 304 540 59 1,74 1,93 234 25915

27 8770 338 599 69 2,04 7,40 234 29665

JUL 28 8767 377 668 75 2,21 8,43 261 29665

29 8765 423 748 84 2,47 9,62 293 29665

30 8762 474 838 94 2,77 11,08 329 29665

31 8760 531 939 106 3,10 12,83 369 29665

32 8757 595 1052 119 3,48 14,93 413 29665

AUG 33 8754 667 1179 133 3,90 17,30 464 29665

34 8752 748 1321 143 4,18 19,68 520 29665

35 11067 837 1474 165 4,92 14,90 579 34840

36 11064 938 1651 172 5,12 16,43 649 34840

SEP 37 8851 256 451 56 1,66 1,73 193 25915

38 8848 287 507 65 1,91 2,12 218 25915

39 8845 324 572 73 2,16 2,58 246 25915

40 8843 365 645 72 2,11 2,83 278 25915

OKT 41 8774 403 704 78 2,29 3,38 302 25915

42 8772 444 772 87 2,54 4,13 330 25915

43 8762 495 860 101 2,83 10,16 341 29665

44 8760 554 961 116 3,23 11,91 382 29665

NOV 45 8757 620 1076 131 3,65 13,93 428 29665

46 8754 696 1207 140 3,91 15,95 481 29665

47 11070 780 1348 163 4,62 10,76 536 34840

48 11066 874 1510 170 4,82 11,87 601 34840

49 9464 192 432 52 1,26 11,00 170 16440

DES 50 9461 215 484 58 1,42 12,38 190 16440

51 9458 241 542 65 1,59 13,96 214 16440

52 9455 270 607 49 1,43 15,41 240 16440

samlet i hele anlegget
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HISTORIKK MED HENSYN PÅ FISKEHELSE – MOWI AVD. HAUKÅ 

 
Produksjonen på Haukå har historisk sett vært god, og dødeligheten lav for de ulike innsettene. Det er 

ikke påvist noen smittsom sykdom i anlegget, men på grunn av tidligere påvisninger av Yersinose blir 

yngelen dyppvaksinert med autogen vaksine mot Yersinia ruckeri SO2. I desember 2020 kom den 

første RAS-enheten på plass i påvekst I. Før RAS-enheten kom på plass var det vanskelig å få tilført 

nok vann i karene. Vannstrømmen var svak, og utskiftingen ikke helt optimal. Det har til tross for 

dette vært svært lav dødelighet blant fiskegruppene som har stått i avdelingen. Nå når RAS er i drift 

har dette problemet falt bort.  

 

Påvekst II har foregått i utekarene, og fisken blir stort sett vaksinert fra påvekst I til utekarene. Høye 

temperaturer kan være problematisk om det sammenfaller med vaksineringen, men nå når RAS II 

straks er klar for drift vil ikke dette være et aktuelt problem lenger.  

 

Med bakgrunn i den gode erfaringen som de ansatte har opparbeidet fra drift av RAS, så ligger 

forholdene godt til rette for at en på Haukå vil kunne produsere postsmolt på en fiskehelse – og 

velferdsmessig forsvarlig måte for Mowi Region Vest. 

 

OPPTRAPPINGSPLAN FOR NY POSTSMOLTAVDELING. 

 
RAS I ble satt i drift ved årsskiftet 2020/2021, og driften av RAS-anlegget har så langt vært 

problemfri. Man har således allerede opparbeidet seg gode rutiner og prosedyrer for drift av RAS, 

samt igangkjøring og oppstart av en helt ny RAS-avdeling. Dette er viktig erfaring som man tar med 

seg videre ved oppstart av en ny postsmoltavdeling på Haukå. Modning av nytt biofilter vil også skje i 

nært samarbeid med leverandør av prosessanlegget. 

 

Mowi avd. Haukå har egne prosedyrer for kontroll med vannkvalitet og produksjonsmiljø i RAS, samt 

prosedyre og sjekkliste for flytting av fisk mellom ulike vannkvaliteter, og hvilke stoppkriterier som er 

gjeldende.  

 

Ved oppstart av ny postsmoltavdeling på Haukå er det svært viktig med grundig planlegging av tiltak 

før det blir satt smolt inn i anlegget: 

• Utføre flowtest for å sikre at avdelingen kan kjøres på maks flow. 

• Utføre grundig TGP/N2 test og eventuelt iverksette tiltak for å sikre akseptable nivåer. 

• Starte modning av biofilter i god tid (min 4-6 uker) før overføring av fisk. Modning av 

biofilter vil bli utført ved optimalisering av temperatur, pH, saltholdighet, tilsetting av 

ammonium- og nitratsalter og eventuelt oppløst fôr. Modning av biofilter vil også skje i nært 

samarbeid med leverandør av prosessanlegget. 

 

Ved innsett av fisk, plan for opptrapping. 

• Planlegge maks ca 50 - 65 % belastning i første batch, deretter gradvis økning for å sikre at 

biofilteret får tid til å bygge opp nitrifikasjonskapasitet.  

• Utføre vannkjemiske analyser av ammonium, nitritt og nitrat daglig første batch. 

Konsentrasjonen av nitritt og ammonium er svært viktig å overvåke i et RAS-anlegg, spesielt 

ved oppstart av et biofilter. Nitritt blir aktivt tatt opp over gjellene. En kritisk konsekvens av 

nitrittakkumulering er oksidasjon av hemoglobin til methemoglobin, som reduserer blodets 

evne til å transporter oksygen. Nitritt konkurrerer derimot med klorid om å bli tatt opp i 

gjellene, noe som betyr at nitritt er mye mer toksisk i ferskvannsanlegg sammenlignet med i 

brakkvannsanlegg. Ved å tilsette salt i vannet slik at forholdet mellom klorid og nitritt-N blir 

20:1 så vil det motvirke nitrittforgiftning. Nyere forsøk med parr viser at ved forhold 100:1 

kan en unngå nitrittakkumulering og tilveksttap også (Fjellheim m fl. 2016). Siden det er 

planlagt å bruke 0,5 – 1 ppm med salt i alle RAS-avdelinger og >12 ppm salt i 

postsmoltavdelingen på Haukå så vil dette i praksis eliminere faren for Nitrittforgiftning (figur 

7).   
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Tabellen til høyre viser at en salinitet på 

0,5 ‰ avgifter opp mot 5 mg NO2-

N/liter. Ved klorid/nitritt ratio på 100:1 

så vil en salinitet på 2,5 ‰ «avgifte» et 

vann med 5 mg NO2-N/liter. På samme 

måte vil en salinitet på 5 ‰ «avgifte» et 

vann som har en nitritt konsentrasjon på 

opp mot 10 mg/l. Det er høyt og viser at i 

praksis så er det liten fare for 

nitrittforgiftning i postsmoltanlegg med 

brakkvann. 

 
 

Figur 7. Forholdet mellom nitritt konsentrasjon og salinitet 

for å oppnå et forholdstall på 20:1.  

 

Ammonium (NH4-N) er lite toksisk i seg selv, men ammoniakk (NH3-N) er svært toksisk for fisk (jf. 

tabell 3). I et umodent biofilter vil ammonium kunne bli høyt, i enkelte situasjoner langt over 

Mattilsynet sin veiledende grense på 2 mg/l. Den relative konsentrasjonen av NH4-N og NH3-N er 

hovedsakelig avhengig av pH. Ved pH >7,5 så stiger andelen/konsentrasjon av ammoniakk NH3-N 

raskt. Mowi har en intern grense på 0,010 mg NO3-N/liter. Ved en pH på 7,2 i fiskekarene må NH4-N 

overstige 3,5 mg/l for at NH3-N skal overstige 0,010 mg/l. Dersom NH4-N konsentrasjonen stiger til 

for eksempel 10 mg/l så må pH være <6,6-6,7 for at NH3-N skal være <0,010 mg/l (se egenutviklet 

tabell 7, ref. Terjesen og Rosseland rundt 2010).  

 

I nyoppstartede betongfiskekar og bruk av brakkvann vil pH kunne bli for høy og potensielt forårsake 

ammonikkforgiftning. Tilgang til rikelige mengder med saltsyre og utdoseringsutstyr for å få ned pH 

raskt og effektivt er å regne som livreddende førstehjelp i nyoppstartede RAS-anlegg eller etter 

nysanerte/desinfiserte biofilter. Saltsyre vil bli tilgjengelig i postsmoltmodulene på Haukå.  

 

Tabell 3. Egenutviklet tabell som viser sammenheng mellom ammonium (her brukt TAN=total 

ammonium nitrogen), pH og ammoniakk. 

 

 
 

H2S opphopning er en fryktet akutt forgiftning som har oppstått i mange RAS-anlegg de siste årene. 

Bruk av sjø er en risikofaktor i RAS-anlegg siden sjø inneholder høy konsentrasjon av sulfat. Antall 

alvorlige hendelser med H2S har derimot blitt redusert de siste årene, hovedsakelig på grunn av bedre 

kontroll på sedimentasjon, sirkulasjon og flow. Ved god drift og godt design av anlegg så er faren for å 

oppnå H2S-forgiftning betydelig redusert. I postsmoltavdelingene på Haukå vil en sette i verk en rekke 
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viktige tiltak for å redusere faren for H2S-forgiftning: 

• Sikre optimal sirkulasjon i kar og i vannbehandling (spesielt i biofilter). Etter første og andre 

batch vil det bli utført grundig sedimentasjonskontroll for å kunne iverksette utbedringer 

dersom det skulle bli påvist slamansamlinger.  

 

«Stoppsignal» ved produksjon i postsmoltavdelinga på Haukå. 

• Ved mistanke om begynnende H2S forgiftning (fisken begynner å svime) må brønnbåt tilkalles 

umiddelbart for evakuering av fisk.  Tiltak på anlegget blir å tilføre maksimalt med spedevann 

for å sikre raskes mulig fortynning av vannet, justere pH opp så høyt som NH4/NH3 tillater 

det.   

• Som forklart under punktet om vannkjemi så skal de mye til å måtte evakuere fisk på grunn av 

nitritt i et anlegg med brakkvann. Høy nitritt indikerer derimot at biofilteret ikke fungerer. Ved 

nitrittkonsentrasjon >5 mg/l så vil en derfor tilkalle brønnbåt for evakuering av fisken.  

• Som forklart over så kan ammonium/ammoniakk langt på vei avgiftes ved å sette ned pH for å 

redusere den toksiske amoniakkonsentrasjonen. Men av samme begrunnelse som for nitritt så 

indikerer høye verdier av ammonium et biofilter som ikke fungerer. Ved en 

ammoniumkonsentrasjon >5 mg/l vil en derfor tilkalle brønnbåt for evakuering av fisken.  

 

Selv om «stoppsignalverdiene» som er oppgitt over er vesentlig høyere enn de veiledende 

grenseverdiene fra Mattilsynet, så vurdere MOWI ASA å ha faglig god dekning for å kunne sette 

absolutt stoppgrense på 5 mg/l for både nitritt og ammonium under de første to batchene i 

postsmoltanlegget på Haukå. 

 

PLANLAGT VANNBRUK  
 

Anlegget har til sammen til rådighet en ferskvannsmengde på inntil 40 m³/min og en sjøvannsmengde 

på inntil 40 m³/min, som også kan økes, men vannbehovet i et utvidet anlegg vil ligge godt innenfor 

denne rammen. 

 

Det nye utvidete anlegget vil i drevet både med resirkuleringsteknologi og biofilter og 0,5 – 1 % nytt 

vann i fire nye RAS avdelinger og gjennomstrømmingsteknologi og karluftere i de gamle utekarene 

med større mengder nytt vann. De velferdsmessige kravene til vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt 

akseptable nivåer av nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium (NH4
+) er imidlertid akkurat de 

samme for både  gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg.  

 

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. 

 

I tabell 2 har en satt opp det karinterne vannbehovet (m³/min) for hver enkelt gruppe fisk og for alle 

grupper samlet. 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. 

Dette utgjør samlet et forbruk på maksimalt rundt 450 m³/min ved leveringstidspunktet for 

postsmolten i juli. Men siden deler av anlegget også skal driftes med resirkuleringsteknologi, 

inkluderer tabellen også den karinterne sirkulasjonen i denne delen av anlegget som innebærer opp 

mot 99,5 % gjenbruk av vann. Utskiftingen av vannet i karene øker med størrelsen på fisken og økt 

fisketetthet i karene, med raskest turnover av vann i karene for den største fisken, tilsvarende rundt 40 

minutter i siste del av produksjonssyklusen for hver smoltgruppe (i påvekst RAS 3 avdelingen) og 
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postsmoltgruppe (i RAS 4 og 5 avdelingen) ved en tilført mengde nytt resirkulert vann på 0,4 l/kg 

fisk/min.  

 

Effektive karluftene med strømsettere og perforerte rør i karene kan fjerne opptil 65 % av CO2 nivået i 

de gamle utekarene, noe som betyr at vannforbruket kan reduseres tilsvarende, men da vil 

utskiftingstiden i karene øke. I tillegg til å lufte ut CO2, øker karlufterne den interne sirkulasjonen i 

karene betydelig (hydraulisk kapasitet), noe som gir et bedre karmiljø både på grunn av den økte 

vannstrømmen direkte, og på grunn av bedret selvrensing av partikler i karene. Og det samlete 

vannvolumet som går gjennom karlufterne (anbefalt 300 – 500 l/min/tonn fisk ved maksimal 

biomasse) tilsvarer i overkant av 20 m³/min «nytt» vann som luftes for CO2 og tilføres oksygen i 

lufteprosessen ved de høyeste fisketetthetene, noe som gir en intern utluftingsrate i hvert av utekarene 

med 625 m³ karvolum på en halvtime ved en fiskemengde på rundt 20 tonn i hvert av karene like før 

levering av gruppene med høstfisk.     

 

Rammene i gjeldende NVE konsesjon. 

 

Uttak av ferskvann fra vassdraget til settefiskproduksjon er regulert gjennom vilkårene gitt i NVE 

konsesjonen av 20. desember 2011:  

 

• Et maksimalt vannuttak på 40 m³/min og ikke mer enn et middel uttak på 20 m³/min i året.  

• Regulering av Haukåvatnet med 1 m mellom kote 58 moh (HRV) og 57 moh (LRV). 

• Fast slipp av minstevannføring forbi dammen på 100 l/s i perioden 1. mai – 30. september og 

50 l/s i perioden 1. oktober – 30. april. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til 

minstevannføring og vannstanden i Haukåvatnet, skal hele tilsiget slippes forbi. 

• Reguleringsgrensene skal markeres med vannstandsmerker, og måleanordning for 

registrering av minstevannføring skal etableres ved slippestedet. 

• Installering av vannmåler og loggføring av vannbruk på anlegg. 

• Det blir ikke gitt tillatelse til å holde vassdraget stengt for oppgang av anadrom fisk. 

 

Som det går fram av denne søknaden er maksimalt nytt ferskvannbehov i RAS i delen av anlegget 

(spedevann) og gjennomstrømmingsdelen av anlegget beregnet til et gjennomsnittlig forbruk på 10,61 

m³/min i løpet av året, og vannbehovet ligger således godt innenfor konsesjonsrammene. En 

forutsetning for denne søknaden om utvidelse av produksjonen i anlegget er at uttaket av ferskvann 

skal skje innenfor vilkårene i gjeldende NVE-konsesjon. Dette tilsier at en som grunnlag for en søknad 

om en utvidelse av produksjon til 8,8 mill. sjøklar settefisk og postsmolt og 5000 tonn levert mengde 

fisk i året ikke søker om noen endringer av vilkårene i gjeldende NVE-konsesjon for uttak av vann, og 

at en legger opp til et forbruk av ferskvann som tilfredsstiller dette.  

 

NVE har i brev av 3. januar 2022 slått fast at planlagt utvidelse ikke vil medføre behov for ny 

konsesjonsbehandling etter § 8 i vannressursloven siden vannbruken vil ligge godt innenfor rammene i 

gjeldende vassdragskonsesjon. 

 

AVLØP TIL SJØ 
 

Avløpsvannet fra dagens anlegg slippes ut i sjø i Haukåvika på rundt 10 – 12 m dyp vel 15 – 20 fra 

land via 6 stk avløpsledninger med varierende lengde. 5 utslipp har dimensjon 500mm, og ett utslipp 

med dimensjon 315mm PEH (figur 4). Fra den nye postsmoltavdelingen vil det bli lagt ut en ny 

avløpsledning med en dimensjon på 1000mm PEH på rundt 15 m dyp. Denne blir strekt bort mot og 

litt forbi samme område som eksisterende avløp, for å sikre effekt av strøm ut fjorden via elveosen fra 

Haukåelva. 

 

Et stort felles slamrenseanlegg på Haukå er under fullføring. Planen er å installere to eller fire 

sylindrisk(e) settlingstank(er) som vil motta slamvannet fra trommelfiltrene (40–60µm) i alle 

avdelingene. Avløpsvannet fra gjennomstrømmingsdelen av anlegget renses via doble båndfiltre som 

står ved siden av hverandre med en lysåpning på 640 µm, men det vil fremover bli vurdert løsninger 
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for å kunne benytte finere filterduk. 

 

Størrelse av settlingstanken vil bli tilpasset settlingshastighet på slammet (laboratorieanalyser) og 

slam-mengden som blir tilført. Automatisert slamtapping i bunn av settlingstanken vil sikre ca 3 – 5 % 

tørrstoff som vil bli pumpet inn i en sentrifuge (dekanter). Sentrifugen avvanner slammet til ca 25 – 30 

% TS. Planen er å mellomlagre dette slammet i en kontainer og levere det til enten lokalt mottak av 

slam for videre slambehandling, eller å sende slammet til et regionalt biogassanlegg. Eventuelle 

teknologiske nyvinninger vil muliggjøre effektive tørkeprossesser «on-site», og det er noe som vil bli 

vurdert i fremtiden. 

 

Det er etablert prosedyrer for å sikre oppfølging og at en har løpende kontroll på at rensekrav blir 

opprettholdt til enhver tid.  

 

Avløpsvannet består i hovedsak av tre elementer, spedevannstilsettingen i RAS avdelingen (ferskvann 

og sjøvann) samt ferskvann og sjøvann til FT avdelingen, til sammen opp mot 20 m³/min, ferdig 

avvannet rejektvann fra settlingstank og skrupresse, samt sjøvann som har gått gjennom 

sjøvannsvekslere (utenom produksjonen).  

 

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 1,0 vil det medgå 5.100 tonn fôr til en brutto produksjon av 5.100 tonn fisk, 

og det gir slike brutto utslipp før rensing:  

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0721 – total produksjon * 0,0272 = 229 tonn 

• Fosfor = fôrbruk * 0,0137 – total produksjon * 0,0042 = 48,5 tonn 

• Organisk stoff = 1/2 (fôrbruk * 0,45 – total produksjon * 0,2) = 638 tonn 

 

Standard rensegrad for anlegget er antatt slik:  

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

 

En samlet årlig produksjon på 5.100 tonn fisk med et fôrbruk på 5.100 tonn fôr gir da følgende utslipp 

til sjø, som det søkes om utslippstillatelse til (tabell 4): 

 

Tabell 4. Teoretisk rensegrad i et RAS-I anlegg, med teoretisk utslipp fra et utvidet anlegg på Haukå.  

 

Utslipp fra Mowi ASA avd. Haukå Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

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

Utslipp til sjø  137,4 tonn 19,4 tonn 127,5 tonn 

Spesifikt utslipp (kg/tonn produsert biomasse) 26,9 3,8 25,0 

 

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. 

Framtidige utslippstillatelser vi sannsynligvis fokusere på spesifikke utslipp.  

 

Med utgangspunkt i erfaringene med rensing på Haukå de siste årene, har en ved overgangen fra drift i 

eksisterende gjennomstrømmingsanlegg og dagens rensing (båndfiltre) til drift i et kombinert 

gjennomstrømmings- og RAS anlegg tilknyttet et nytt renseanlegg, ambisjon om å ta ut slammengder 
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tilsvarende omtrent 10 % (TS) av mengde fôr benyttet. Dette gir oppsett i årsrapporterings-skjema vist 

i tabell 5. 

 

Tabell 5. Skjema for årsrapportering av utslippsovervåking fra et utvidet MOWI ASA avdeling Haukå 

med omsøkt bruttoproduksjon på 5.100 tonn og fôrbruk på 5.100 tonn. Ambisjonsnivå for rensing er 

lagt inn med rødt, med plan om 25 % tørrstoffinnhold og 10% slam-mengde (TS) av mengde fôr 

benyttet. 

 

Utvidet MOWI avdeling Haukå     År:   

Produksjon         Enhet 

Forbruk av fôr 5 100 Produksjon av fisk 5 100 tonn 

Produksjon av slam 2 000     500 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   4,6 3,9 47,2 % av tørrstoff 

Beregning av utslipp   Nitrogen Fosfor TOC   

Brutto utslipp, før rensing   229,0 48,5 638 tonn 

Netto utslipp, etter rensing   206,1 29,0 401,6 tonn 

Spesifikt utslipp (m/rens)   40,4 5,7 78,7 kg/tonn biomasse 

Oppnådd rensegrad   10 40 37 prosent 

 

Dette er rundt halvparten av den mengde slam som må leveres for å oppnå teoretisk rensegrad oppgitt i 

tabell 4, og rensegraden blir dermed også under halvparten av det teoretiske for nitrogen og organisk 

stoff/TOC. Anlegget regner ikke med å kunne oppnå dette umiddelbart, og trenger nok noe tid for å få 

på plass en slik måloppnåelse.    

 

Utslippskvalitet med hensyn på tungmetaller 

 

Fiskefôr inneholder en rekke tilsettingsstoffer av hensyn til fiskens vekst og helse, og innhold av 

tungmetaller undersøkes av Havforskningsinstituttet årlig. Målingene fra undersøkelsene i 2020 er vist 

i tabell 6 og er hentet fra siste foreliggende årsrapport fra 2020 (Sele mfl. 2021). Generelt er det et 

relativt høyt innhold av sink i fiskefôr, og for mange fjordområder har miljømyndighetene i det siste 

satt fokus på hvilken betydning dette kan få for sedimentkvaliteten i fjordområdene.  

 

Tabell 6. Målt mengde av mineraler / tungmetaller i fullfôr til fiskeoppdrett (fra Sele mfl. 2021), samt 

beregnet mengde av disse i planlagt årlig mengde benyttet fôr på 5.100 tonn. 

 

Stoff Min-maks i fôr Snitt i fôr Mengde i 5.100 tonn fôr 

Kobber 3,7-16 10 51 kg 

Sink 120-240 166 847 kg 

Kadmium 0,04-0,24 0,1 510 gram 

Kvikksølv 0,004-0,11 0,024 122 gram 

 

Disse stoffene antas partikkelbundet, og med teoretisk mulig rensegrad på 80 % for organisk stoff, og 

antatt oppnåelig rensegrad på rundt 40 %, vil mye tilsvarende andel av disse mengdene metaller bli 

tilbakeholdt i slam i renseanlegget. Mekanisk rensing skal skje med lysåpning på 40-60 µm, slik at 

disse tilførslene til sjø består av svært fine partikler som vil være suspendert i vannmassene lenge og 

dermed blir spredd over områder på i størrelsesorden 10 km². Alle disse stoffene vil antas å 

akkumulere i sedimentet, men mengdene av både kadmium og kvikksølv i fôret utgjør mye mindre 

årlige mengder enn kobber og særlig sink (tabell 6). 
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Slamhåndtering 

 

Oppdrettsslam er i dag stort sett begrenset til lokal bruk på jordbruksareal, men alternativ anvendelse 

av slammet kan være til produksjon av biogass til et regionalt biogassanlegg, gjødsel eller levert til 

godkjent 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. 

 

 

RØMMINGSSIKRING 
 

Alle landbaserte anlegg skal ha dobbel rømmingssikring. I gjennomstrømmingsdelen av anlegget er 

det etablert sikring på hvert enkelt kar (rist), men også ved etablering av eget oppsamlingskar med rist 

hvor påvekstanlegget er samt sil på avløpet. 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 et hoved senteravløp med rist 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). 
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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, mens influensområdet også omfatter 

de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet for den omsøkte utvidelsen ved Mowi ASA avd. Haukå vil omfatte eksisterende 

anleggsområde som i Kinn sin kommuneplan er avsatt til fiskeoppdrett (leiet oppmålt grunn) samt et 

tilleggsareal (som også skal leies) der det er igangsatt et arbeid med å omregulere dette arealet til 

akvakultur. Den fysiske endringen vil således bestå i at det gamle anlegget delvis bygges om til drift i 

RAS avdelinger, en ny RAS I smoltavdeling er under oppføring på nabotomten til dagens anlegg, samt 

at det bygges en ny postsmolthall nede ved sjøen like sør-sørvest for dagens anlegg (jf. figur 3).  

 

Det planlegges ikke nye reguleringer eller endret uttaksregime i forhold til gjeldende NVE konsesjon. 

Det er allerede bygget avtrapping system på siden av demningen ved utløpet av Haukåvatnet, og den 

tidligere fiskesperren 425 meter oppe i Haukåelva er fjernet, og vassdraget er åpnet opp for oppgang 

av anadrom fisk.  

 

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 en utvidelse av 

produksjonen på selve anleggsområdet, med tilhørende økning i utslipp til resipienten i Haukåvika og 

Norddalsfjorden.  

 

Videre fokus er derfor sentrert om Haukåvika og Norddalsfjorden som influensområde for den 

planlagte utvidelsen. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

HAUKÅVIKA OG NORDDALSFJORDEN 
  
Mowi ASA avd. Haukå har i dag flere utslipp til sjø i Haukåvika på 10 – 12 meters dyp omtrent 50 m 

fra land. Utslippet ledes ut i en tersklet vik som er 23 m dyp på det dypeste rundt 100 m vest for 

utslippene (figur 4 og 8).  
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Figur 8. Enkelt dybdekart over Norddalsfjorden med plassering av anlegget og utslippssted like utenfor. 

En har angitt Norddalsfjordens maksimaldyp (sorte tall) og terskeldyp (røde tall) ved utløpet til 

Botnafjorden (fra http://kart.fiskeridir.no /adaptive/). 

 

Videre utover mot Norddalsfjorden er det flere tersklete basseng. 200 m vest for utslippene ligger det 

en terskel på 16 m dyp som 100 m lenger vest leder inn til et nytt dyppunkt på 21 m dyp. Rundt 50 m 

lenger vest ligger terskelen fra Haukåvika ut til Norddalsfjorden på 18 m dyp. Herfra utvides viken og 

går over i Norddalsfjordens ytre basseng, som er 204 m dypt på det dypeste vel 1,3 km vest for 

anlegget. Norddalsfjordens ytre basseng er rundt 150 – 200 m dypt fra 1 km vest for utslippene og 

flere km vestover.  

 

Hovedterskelen mot vest er på rundt 65 m dyp på nordsiden av store Terøya rundt 8 km vest for 

Haukåvika. Videre mot vest blir det gradvis dypere og åpnere i retning Årebrotsfjorden. Terskelen inn 

til Norddalsfjordens midtre basseng ligger på 51 m dyp, og dette bassenget har et maksimaldyp på 

rundt 280 m, Videre innover i Norddalsfjorden er det flere delbasseng med varierende dybder og 

terskler. Norddalsfjorden ytre basseng er primærresipient for utslippene fra anlegget i Haukåvika. 

 

Det er vist at forskjeller i tidevannsbølgen langs kysten også har stor betydning for oksygenminimum i 

et fjordbasseng, noe som igjen henger sammen med hvor ofte det skjer vannutskifting i dypbassengene 

over terskeldyp inn til fjordene. Tidevannsbølgen er lavest helt sør i landet med et amfidromisk 

nullpunkt utenfor Egersund. I Norddalsfjorden utenfor Haukå er forskjellen mellom laveste og høyeste 

astronomiske tidevann (LAT og HAT) 2,38 m, mens forskjellen mellom middel høyvann (MHW) og 

lavvann (MLW) er 1,24 m (Tidevannstabeller for den norske kyst 2009, 72. årgang). 

Tidevannsvariasjonene er således betydelige slik at dette øker vannutskiftingen og utskiftingen av 

bassengvann over terskelen til Norddalsfjorden. Terskelen inn til Norddalsfjorden er dessuten så dyp 

at det med jevne mellomrom er utskiftinger av bassengvann her, men fjorden vil fra naturens side 

kunne ha stagnerende vannmasser og periodevis lavt oksygeninnhold.   
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I forhold til VannNett-Portal (vann-nett.no) har vannforekomsten Norddalsfjorden (0281010800-C) 

god økologisk tilstand (lav presisjon) med redusert vannutskiftning og naturlig avgrensing av oksygen 

i dypvannet, mens kjemisk tilstand er udefinert (lav presisjon), og vannforekomsten er karakterisert 

som beskyttet kyst/fjord. Utslippet går ut i den delen av vannsøylen som høyst sannsynlig har meget 

god vannutskifting i overflaten, og den delen av vannsøylen som ligger over terskeldyp (65 meter) vil 

også ha gode resipient- og utskiftingsforhold året rundt. Det er nokså sannsynlig at utslippene fra 

anlegget ikke påvirker de dypereliggende områdene i Norddalsfjorden. 

 

FORELIGGENDE KUNNSKAP OM NATURVERDIER  
 
Selve tiltaket innebærer ombygging av eksisterende anlegg på land innenfor et godkjent område avsatt 

til akvakultur i reguleringsplanen fra 2012 samt på et nytt tilleggsareal omsøkt avsatt til akvakultur. I 

denne sammenheng blir i hovedsak marine mangfoldselementer omtalt der det kan være av betydning 

for vurdering av det omsøkte utvidete anlegget. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det 

utarbeidet en egen konsekvensutredning for naturmangfold (Johnsen mfl. 2022) som er vedlagt 

søknaden, og de aktuelle hovedpoengene er hentet ut til denne dokumentasjonen.  

 

NATURMANGFOLD 

 

Viktige naturtyper 

 

Det er registrert mange viktige marine naturtyper i og ved Norddalsfjorden, der «større 

tareskogsforekomster» (I1) og «ålegrasenger» er de to dominerende (figur 9). Tareskog forekommer 

langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark, og de 1,5-2 m høye tareskogene er svært viktige for 

næringssøk og som skjulested for fiskeyngel og ungfisk. Naturmangfoldet er svært rikt i slike skoger, 

og de større områdene vest i Norddalsfjorden har svært stor verdi (A-verdi), mens de andre område har 

stor verdi verdi (B-verdi).  
 

Ålegrasenger finner en vanligvis på grunnere vann i beskyttede områder, og også de er viktige 

oppvekstområde for ungfisk med hensyn til skjul og næringssøk. Områdene i Norddalsfjorden er fra 

lokalt til svært viktige og har stor – svært stor verdi. 
 

 
Figur 9. Registrerte marine naturtyper i sjøområdene ved Norddalsfjorden, fra: Naturbase kart 

(miljodirektoratet.no).  

https://vann-nett.no/portal/
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
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Rødlistearter 

 

Ihht. artsdatabanken er det observert ærfugl (Somateria mollissima, NT= «nær truet») inne i 

Haukåvika og vest i Norddalsfjorden ved Store Terøyna. Der er det også observert fiskemåke (Larus 

canus, NT). Disse artene er trolig registrert i forbindelse med næringssøk eller forflytning. På sørsiden 

av Grønenga er det av en person på samme sted i perioden 2010 – 2014 lagt inn 196 registreringer av 

26 rødlistearter av fugl, hvorav 5 rovfugl (hubro, myrhauk, fiskeørn, hønsehauk og jaktfalk). Det 

virker lite sannsynlig at alle disse observasjonene kan relateres til angitt sted på Grønenga, men at 

dette er observasjoner av fugl også fra flere steder i de omkringliggende områdene. Øvrige 

registreringer av rødlistearter i anleggs- og influensområdet er botaniske observasjoner på land.  

 

NATURRESSURSER 

 

Gytefelt/gyteområder 

 

Havforskingsinstituttet sin avdeling i Flødevigen har i 2015 registrert hele fjordsystemet Botnafjorden, 

der Norddalsfjorden bare er en liten del, som et regionalt viktig gytefelt for torsk (B-verdi). Det har 

middels eggtetthet og høy «retensjon».  

 

Kysttorsken er i hovedsak en bunnfisk, men kan og oppholde seg i de åpne vassmassene ved beiting 

og under gytingen. Merkeforsøk har vist at torsk i fjordene kan være svært stedbundet, og foretar i 

liten grad lange vandringer. Bestanden av kysttorsk har de senere årene blitt sterkt redusert, og 

forvaltingen har satt i verk tiltak for å bevare kysttorsken. Fiskeridirektoratet sine regionkontorer har 

derfor en «føre var» holdning i forhold til alle tiltak som kan utgjøre en trussel mot fisken sin 

gytesuksess. I dette tilfelle gjelder det både de økte utslippene innerst i fjorden og en planlagt utfylling 

i sjø. 

 

Kysttorsken gyter i februar til april, både inne i fjordene og ute langs kysten, typisk på 20-60 m dyp. 

Eggene har nøytral oppdrift litt nede i vannsøylen, ofte under brakkvannlaget, men de flyter likevel 

stort sett i de øverste 30 meterne. For at et område inne i en fjord skal kunne opprettholde sin egen 

lokale bestand av kysttorsk, er det viktig at egg og larver blir værende inne i fjorden og ikke blir skylt 

ut med tidevannet. Torskeeggene som blir gytt ute langs kysten, blir spredt med kyststrømmen 

nordover, mens eggene som blir gytt inne i fjordene vokser opp lokalt.  

 

For dette aktuelle fjordsystemet er det høy «retensjon», noe som tilsier at eggene i stor grad utvikler 

seg og vokser opp i samme område som de er gytt. Eggene klekker etter 2-3 uker, og torskelarvene er 

da omtrent 4 mm lange og har en plommesekk som bidrar med næring i en ukes tid. Etter ytterligere to 

til tre måneder bunnslår yngelen på grunt vann øverst i tang- og tarebeltet (0–20 meter) og de er da 

nær 5 cm store. Tareskog og ålegressenger er da svært viktige område for disse ungfiskene, der de 

finner skjul og næring. 

 

Fiskeplasser 

 

Haukåvika er beiteområde for sild i perioden januar – desember (figur 10). Området er registrert i 

2013 av Flora Fiskarlag. Haukåvika er også registrert som fiskeplass med aktive redskap der det 

benyttes snurpenot/ringnot etter sild, brisling og sei (januar- desember) samt makrell (mai-desember). 

Området blir brukt av lokale fiskere og andre (Solund, Askvoll, Bremanger) og er registrert av Flora 

Fiskarlag i 1995 og oppdatert i 2013. Det er også registrert et rekefelt i Ytre Norddalsfjorden for fiske 

etter reke fra januar til desember. Feltet er registrert i 1995 og oppdatert i 2001. Da fiskeområdene er 

brukt av både lokale og regionale fiskere, blir disse vurdert til å ha stor verdi. 

 

Låssettingsplasser 

 

Haukåvika er også registrert som låssettingsplass for sild (januar – juni), sei (januar – desember), 

brisling i august og makrell (mai – august) av Flora Fiskarlag i 1995 og oppdatert i 2013 (figur 10). 
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Det er ikke fanget brisling de siste 25 år, men låssettingsplassen er viktig da det ikke er alternative 

plasser i området. På nordvestsiden av Havrøy i Norddalsfjorden er det registrert en låssettingsplass 

etter sei (april – oktober), sild (januar – juni) og brisling (januar – juni) av Flora Fiskarlag i 2001 og 

oppdatert i 2013. Da låssettingsplassene er brukt både av lokale og regionale fiskere, er disse vurdert å 

ha stor verdi.  

 

Oppvekst-beiteområde

Fiskeplasser - Aktive redskap

Rekefelt - Aktive redskap

Låssettingsplasser

 
 

Figur 10. Oversikt over registrerte oppvekst-beiteområder, fiskeplasser for aktive redskaper, rekefelt 

samt låssettingsplasser i Haukåvika og Norddalsfjorden. Fra: Akvakultur (fiskeridir.no). 

 

 

RESIPIENTVURDERING 
 

Det er utført flere resipientundersøkelser i sjøområdet utenfor Haukåvika og i Norddalsfjorden i 2006 

(Holm 2006), 2011 (Tveranger mfl. 2012), 2016 (Tverberg mfl. 2017) og 2020 (Furset mfl. 2021).  De 

tre siste undersøkelsene er mest omfattende med undersøkelse av hydrografi i vannsøylen, innsamling 

av vannprøver fra overflatevannet og prøver av sediment for undersøkelse av fauna og kjemiske 

forhold ved tre stasjoner i resipienten. Det er også foretatt strandsoneundersøkelse av tre stasjoner vest 

for settefiskanlegget. Resultatene fra undersøkelsene i 2020 konkluderte med at lave oksygenverdier 

på det dypeste i Norddalsfjorden, samt moderat tilstand for bløtbunnsfauna fører til at 

vannforekomsten Norddalsfjorden som helhet får «moderat økologisk tilstand». Undersøkelsene viser 

ikke en tydelig trend for bunnforholdene ved Haukåvika. Stasjonene nærmest utslippspunktet er stort 

sett dominert av de samme artene ved alle undersøkelser. Stasjon A2 hadde i 2020 spesielt høyt antall 

arter, men det er usikkert hva som er grunnen til dette. Varierende perioder med oksygensvinn og 

vannutskiftninger ved bunn ser ut til å være faktorene med størst innvirkning på bunnforholdene i 

resipienten Norddalsfjorden, dvs. stasjon A3.  

 

Hovedkonklusjonene fra undersøkelsen i 2020 (Furset mfl. 2021) er: 

 

«Vannforekomsten Norddalsfjorden er i Vann-nett (https://vann-nett.no) klassifisert med god 

økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Det er presisert at det er moderat/dårlig miljøtilstand i 

noen områder i vannforekomsten, men at det er usikkert hvor mye dette avviker fra naturtilstanden. 

Denne undersøkelsen viste at tilstanden for bunndyr innerst i Haukåvika og ute i Norddalsfjorden var 

innen tilstandsklasse III = "moderat" etter veileder 02:2018 (figur 11). Tilstanden var tilsvarende som 

tidligere undersøkelser. Oksygeninnholdet i vann var innenfor tilstand IV = "dårlig" på 200 m dyp, 

ved tidligere undersøkelser har oksygeninnholdet variert mellom tilstand II og V. Vannprøvene viste 

generelt gode forhold. Fjæresonen framstod som upåvirket av eutrofiering. 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b148e3dd147
https://vann-nett.no/
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Resultat fra denne og tidligere undersøkelser tyder på at dypbassenget i Norddalsfjorden er utsatt for 

periodevis oksygensvinn, som trolig er hovedgrunnen til dårlige bunnforhold. I 2016 (Tverberg mfl. 

2017) vurderte en økologisk tilstand for vannforekomsten til moderat, tilstanden på stasjon A3 ved 

denne undersøkelsen støtter denne vurderingen. Vannforekomsten Norddalsfjorden virker, basert på 

bunndyrssamfunnet og støtteparameteren oksygen i bunnvannet, best karakterisert med moderat 

økologisk tilstand, men det er mulig naturtilstanden ved bunn i vannforekomsten varierer mellom god 

og moderat tilstand avhengig av hvor lenge det er siden utskifting av bunnvannet. 

 

 
 

Figur 11. Sammenstilling av tilstand for sediment, fjæresone, vann og oksygen i bunnvannet ved 

Haukå i 2020.Vurdert tilstand for vannforekomsten er også vist.» 

 

ANDRE UNDERSØKELSER I HAUKÅVIKA 

 

Den 22. juli 2021 ble avløps- og inntaksledninger samt deler av sjøbunnen rundt inspisert med ROV 

fra Frøy Akvaressurs AS sitt fartøy Frøy Harvest, sammen med personell fra Rådgivende Biologer AS. 

Det ble også målt oksygen på to stasjoner i Haukåvika/Norddalsfjorden.  

 

Målingene viste at det har vært en utskifting av dypvann i Norddalsfjorden siden forrige måling i 

august 2020. Da var oksygenmetningen ved bunnen på stasjon A1 inne i Haukåvika 68 %, og bare 23 

% på 198 meters dyp på stasjon A3 (Furset mfl. 2021), mens de nye oksygenmålingene viste 61 % 

metning 22. juli og tilstand II= «god» (Brekke 2021), jf figur 12. Oksygeninnholdet har vært lavt ved 

bunnen på stasjon A3 også ved tidligere undersøkelser (tabell 7). Ved en av målingene utført i 2016 

havnet stasjonen innen tilstandsklasse V, mens innholdet ved en måling senere samme året havnet i 

tilstand III. Dypbassenget er omringet av grunne terskler, og vil ha avgrenset utskifting av bunnvannet, 

noe som vil kunne gi perioder med lavt oksygeninnhold. Det er usikkert kor ofte det skjer fullstendig 

utskifting av bunnvannet i fjorden, og det kan også forekomme delvis utskifting innimellom. 

Sommeren 2021 har det vært gunstige forhold for utskifting, og en har fått fornyelse av bunnvannet i 

flere store fjordsystemer, som f.eks. Masfjorden 

(https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/september/endeleg-djupvatnet-i-masfjorden-er-skifta-ut-etter-10-

ar) (Brekke 2021).  

https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/september/endeleg-djupvatnet-i-masfjorden-er-skifta-ut-etter-10-ar
https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/september/endeleg-djupvatnet-i-masfjorden-er-skifta-ut-etter-10-ar
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Tabell 7.  Oksygeninnhold i dypvannet på stasjon C1/A1 i Haukåvika (21 – 23 m dyp) og stasjon 

C3/A3 i Norddalsfjorden (193 – 199 m dyp) ved ulike undersøkelser (fra Brekke 2021). 

 

Djupvatn Haukåvika C1/A1 Norddalsfjorden C3/A3 

Oksygenparameter % ml/l mg/l % ml/l mg/l 

2011 juni 100 6,97 9,9 53 3,45 4,90 

2011 juli 94 6,62 9,4 50 3,35 4,76 

2016 juni 94 6,3 8,9 15 1,0 1,4 

2016 september 72 4,4 6,3 43 2,9 4,1 

2020 juli* 68      

2020 august    23 1,52 2,15 

2021 juli 95 6,06 8,67 61 4,08 5,83 

* estimert ut fra verdier fra august-målingen pga. feil kalibrering i juli.  

 

 

 
 

Figur 12. Hydrografi og oksygen i det innerste bassenget i Haukåvika 22.07.2021.  

 
MODELLERING AV UTSLIPP 

 

DHI AS har gjennomført en modellering av det planlagte økte utslippet i Haukåvika (Corell mfl. 

2021). Det er etablert en hydrodynamisk modell for hele fjordsystemet (Haukåvika – Norddalsfjorden) 

der en beskriver hvordan vannet i fjorden strømmer over et helt år, for å se på spredningen av vann og 

næringsstoffer fra anlegget og påvirkningen det har på konsentrasjonen av næringsstoffer i 

modellområdet. Modellen beskriver hvordan vannet som slippes ut innlagres og spres over tid, 

hvordan det blir fortynnet, hvor det er opphopning, og hvilke nivåer av næringsstoffer det resulterer i 

Haukåvika. 

 

Partikkelrenset utslipp fra landbaserte oppdrettsanlegg vil generelt sett være noe rikere på 

næringsstoffet fosfor i forhold til nitrogen, mens det i fjordresipientens økosystem vil være nitrogen 
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som er begrensende for primærproduksjonen. Det avgjørende spørsmålet blir da om mengden total-

nitrogen i fjordsystemet vil øke så mye at tilstanden endres til et uakseptabelt nivå på grunn av omsøkt 

utslipp. 

 

DHI-modellen er «konservativ» ved at den ikke tar hensyn til biologisk omsetting av næringsstoffene i 

næringskjedene. Tilførte næringsstoff vil kunne tas opp av primærprodusenter og når disse videre 

omsettes i næringskjedene vil næringsstoffene ikke lenger være tilgjengelige og til syvende og sist 

forsvinner de ut av de produktive øvre vannlagene i fjorden. Modellen beregner statisk sett hvor mye 

de tilførte stoffene isolert sett vil medføre i «overkonsentrasjon» uten å hensynta den nevnte 

biologiske dynamikken. Modellen presenterer derfor et «worst case» for «overkonsentrasjon». 

 

Som et supplement til modelleringene er det benyttet strømmålinger ved utslippene i Haukåvika fra 

2011 samt sondeprofiler og målinger av vannkvalitet (næringsrikhet) i perioden 2011 – 2021.   

 

For modelleringen av virkningen av økt produksjon er det tatt utgangspunkt i at dagens produksjon 

ligger på rundt 500 tonn i året, at fôrbruken er på rundt 550 tonn, og at det er beregnet en rensing på 12 

% av nitrogen og 15 % av fosfor ut fra levert mengde slam fra anlegget i 2020. Konsentrasjonen i 

utslippet er beregnet ut fra et midlere ferskvannforbruk på 22,8 m3/min i gjennomstrømmingsanlegget 

(tabell 8). 

 

Det er modellert for en omsøkt økning i produksjonen til 5000 tonn i året tilsvarende en fôrbruk på 

5100 tonn. Det er først modellert for en situasjon med en omsøkt rensing på 40 % av nitrogen og 60 % 

av fosfor. Deretter er det modellert for en situasjon med en rensing på 10 % av nitrogen og 40 % av 

fosfor omtrent tilsvarende det som de forventer å oppnå de første årene etter utbygging. Konsentrasjon 

i utslippet er beregnet ut fra et midlere vannforbruk på 15,6 m3/min i det kombinerte 

gjennomstrømmings- og RAS anlegget der utslippsvannet er 14 ‰ brakkvann (tabell 8).  

 

Tabell 8. Dagens utslipp samt omsøkte utslippsrammer og konsentrasjoner i utslipp ved høy og lav 

rensegrad av nitrogen og fosfor fra en produksjon på 5.100 tonn ved bruk av 5.100 tonn fôr fra den 

omsøkte utvidelsen av produksjonen ved Mowi ASA avd. Haukå.  

 

 Totalt nitrogen 

(tonn) 

Konsentrasjon 

(mg/l) 

Totalt fosfor 

(tonn) 

Konsentrasjon 

(mg/l) 

Dagens utslipp 22,9 1,91 4,6 0,384 

Omsøkt utslipp, høy rensing 137,4 16,8 19,4 2,4 

Forventet utslipp, lav rensing 206,1 25,1 28,8 3,5 

 

Fjordene klassifiseres etter næringsforhold i de øverste 10 meterne, og en har sett på om den 

gjennomsnittlige konsentrasjonsøkningen for nitrogen og fosfor på 0-10 m dyp som blir tilført 

vannområdet kan endre parameteren næringsforhold, som er en støtteparameter for å bedømme 

økologiske status. En har sammenlignet med dagens tilstand for sommeren og antatt tilstand om 

vinteren. 

 

Fortynningsmodellen gir et godt estimat på økningen i totalkonsentrasjonene av nitrogen og fosfor. 

For DIN og DIP er det ikke mulig å bruke modellering med fortynning om sommeren, når DIN og DIP 

forbrukes i primærproduksjonen. Målingene nær anlegget viser høyere nivåer av ammonium enn 

nitrat, og da ammonium raskt omdannes til nitrat i sjøvann indikerer dette at utslippene hovedsakelig 

består av ammonium. Det lave nitratinnholdet tilsier at det løste nitrogenet tas opp av 

primærproduksjonen i området, og et økt utslipp vil trolig ikke føre til markant økte konsentrasjoner 

av løste næringsstoffer (DIN og DIP) om sommeren. 

 

Resultatene av modelleringsberegningene er oppsummert som følger:   

«Utslippene av total nitrogen og -fosfor vil kun føre til økte konsentrasjoner i Haukåvika, som er en 

mindre del av vannforekomsten i Norddalsfjorden. Konsentrasjonsøkningen vil ikke medføre noen 

endring i dagens klassifisering Svært bra for Haukåvika. Om vinteren, når det ikke er målinger, er de 
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modellerte konsentrasjonene av næringsstoffer sammenlignet med antatte konsentrasjoner basert på 

klassifiseringen. Det betyr at vi kun kan vurdere risikoen for at det ikke vil være mulig å opprettholde 

minst God status. Den usikre vurderingen uten måleverdier viser at man trolig kan opprettholde minst 

God status i Haukåvika om vinteren.» (Corell mfl. 2021). 

 

 

 

 
 

Figur 13. Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av TN (totalt nitrogen) i a) sommerperioden (jun-aug) 

og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av vannsøylen for et utslipp med TN-konsentrasjon på 

1,91 mg/l (øverst), 16,8 mg/l (midten) og 25,1 mg/l (nederst, jf. Corell mfl. 2021). 

 

Modelleringen sannsynliggjør at økologisk status med omsyn på næringsrikhet fremdeles vil kunne 

forbli minst God i Haukåvika og Norddalsfjorden etter den omsøkte utvidelsen. 
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VIRKNING AV UTVIDET ANLEGG I HAUKÅVIKA. 

 

RESIPIENTFORHOLD 
 
Resipientundersøkelsene viste at miljøpåvirkning fra settefiskanlegget både i 2011, 2016 og 2021 

primært er avgrenset til det dypeste i Haukåvika. Sedimentkvaliteten (TOC, glødetap, tørrstoff) synes i 

hovedsak uendret siden første undersøkelse i 2006, mens en vurdering av forholdene ved selve avløpet 

etter NS 9410:2016, viste en bedring fra 2011, samtidig som bunndyrfaunaen ved det dypeste i 

Haukåvika i 2016 viste en dårligere tilstand enn i 2011, men en bedring igjen i 2020, omtrent på nivå 

med 2011 vurdert etter Vanndirektiv veileder 02:2013 revidert 2015. Ved undersøkelsen i 2020 fant 

man imidlertid 22 flere arter enn i 2011. Disse variasjonene mellom antall arter og individer mellom 

undersøkelsene indikerer variasjon i tilførslene til Haukåvika der bunndyrsamfunnet responderer på 

økte tilførsler med økt individantall og evt. en reduksjon i antall arter, mens bunndyrsamfunnet i 

perioder med reduserte tilførsler responderer med en reduksjon i individantall og gjerne med en 

økning i antall arter. Samlet sett foregår det en høy omsetning på det dypeste i Haukåvika ved at 

bunnfaunaen håndterer tilførslene.  

 

Nåværende utslippstillatelse fra 7. november 2019 setter krav om at anlegget på sikt (langtidsgrense) 

ikke skal slippe ut mer enn 37,1 tonn nitrogen, 4,2 tonn fosfor og 54 tonn TOC midlet over ett år. 

Dette tilsvarer en rensegrad på 32 % av nitrogen, 58 % av fosfor og 70 % av organisk stoff/TOC 

midlet over ett år. Basert på målinger av SS og organisk stoff målt som KOF fra før og etter filter, er 

gjennomsnittlig rensegrad de siste to årene godt innenfor kravene i løyvet (tabell 9).  

 

Tabell 9. Rensegrad fra 14-daglige målinger av avløp før og etter filter i 2016, 2017 og 2019 ved 

Haukå. For 2019 er benyttet snitt av SS-målingene i de to før og etter, og måling av TOC.  

 

ÅR 
SS i avløp KOF / TOC i avløp 

Før filter Etter filter Rensegrad Før filter Etter filter Rensegrad 

2016 192,5 mg/l 20,4 mg/l 89 % 134,5 mg/l 7,0 mg/l 95 % 

2017 143,7 mg/l 34,9 mg/l 76 % 109,2 mg/l 10,4 mg/l 91 % 

2019 1190 mg/l 347 mg/l 70 % 1788 mg/l 342 mg/l 81 % 

 

 

De siste årene er det benytte en annen tilnærming til beregning av rensegrad, der en vurdre produksjon 

i forhold til oppnådd mengde slam fra renseanlegget, slik statsforvalteren skal ha det rapportert. 

Renseanlegget har oppnådd en svak bedring i rensegrad for både nitrogen (10-13 %) og for fosfor (12-

18 %), mens rensegrad for organisk stoff har vært 21-24 % (tabell 10). Dette er resultat oppnådd i det 

gamle renseanlegget, med båndfiltre med relativt stor lysåpning. 

 

Tabell 10. Rensegrad fra beregning av produksjon og sett i  

forhold til mengde slam oppnådd renset for de tre siste årene  

 

ÅR 
Rensegrad vurdert fra slam mengde 

Nitrogen Fosfor Organisk stoff 

2019 10 % 12 % 21 % 

2020 12 % 15 % 24 % 

2021 13 % 18 % 23 % 
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Figur 14. Produksjon (til venstre) og fôrfaktor (til høyre) ved Haukå-anlegget de siste 14 årene. 

  

Den organiske belastningen fra anlegget har sannsynligvis ikke økt de siste årene. Produksjonen har 

variert rundt 500 tonn årlig, fôrfaktor har bedret seg og rensegrad er jevnt over bedre, slik at de 

spesifikke utslipp er lavere i 2021 enn noensinne (figur 14). Samtidig synes miljøforholdene i selve 

Haukåvika over tid å være relativt stabile ved at det er mye de samme artene som er til stede i 

sedimentene, men med stor variasjon i individantall, som samlet sett gir en moderat tilstand for 

bløtbunnsfaunaen basert på følsomme diversitetsindekser. Men bunndyrfaunaen vurdert etter NS 

9410:2016, gir stasjon C1 i Haukåvika «meget god» miljøtilstand. Denne standarden er tilpasset til å 

vurdere påvirkning fra oppdrettsvirksomhet i nærsonen fra tilførslene. Bruk av vanndirektiv veileder 

02:2018 for klassifisering av økologisk tilstand med hensyn på bløtbunnsfauna, vil i slike områder 

være mindre egnet, da disse ulike indeksene tar utgangspunkt i naturtilstanden.  

 

Bløtbunnsfauna i ytre deler av Haukåvika på stasjon C2 hadde god økologisk tilstand, som også var 

tilfellet i 2011 og 2016. Men jevnt over var indeksene grabbvis og stasjonsvis bedre i 2020 enn i 2011 

og 2016, men med omtrent en dobling av antall arter og to – tredobling av antall individer i forhold til 

tidligere undersøkelser. Bløtbunnsfaunaen lå også godt innenfor god tilstand, mens den i 2011 og 2016 

lå på grensen til moderat økologisk tilstand. 

 

En vel tredobling i produksjonen fra dagens tillatelse på 1500 tonn til 5100 tonn biomasse i året vil gi 

en økt tilførsel av organisk materiale i forhold til gjeldende tillatelse fra 54 tonn årlig til 127,5 tonn 

organisk stoff årlig (401,6 tonn de første årene). Med bedre rensing og vesentlig finere mekanisk filter 

på 40-60 µm i RAS anlegget, vil de partiklene som slippes ut bli vesentlig mindre, og det må påregnes 

at mye av dette vil holde seg suspendert i vannmassene og bli transporteres vekk med overflatevannet 

og fordeles ut over et større område mot den tilstøtende Norddalsfjorden. Her er det god omsetning av 

tilført organisk materiale i den delen av vannsøylen som ligger over terskeldyp.   

 

Grunnet tidligere sagbruksvirksomhet oppstrøms Haukåvika ligger det fortsatt større mengder sagflis i 

Haukåvika. Dette er lite nedbrytbart, og erfaring fra tilsvarende resipienter viser at det medfører lokalt 

dårlige miljøforhold selv ved meget god vannutskifting og oksygenforhold (Tveranger m.fl. 2009). 

Den omtalte tilstanden i Haukåvika skyldes således ikke bare høy organisk belastning, men også 

tidligere utslipp. 
 

 

MARINT NATURMANGFOLD 
 
Fjordområdene utenfor Haukå har naturtyper som tareskog og ålegrasenger av høy verdi, og hele 

området er et viktig gyteområde for torsk, der yngel og ungfisk benytter disse naturtypene der de 

finner skjul og mat.  

 

Resipientforholdene i Norddalsfjorden har de siste årene i all hovedsak vært uendret. Det er liten eller 

ingen virkning av utslippene på de tre stedene i fjæresonen, der forholdene er typiske for 

ferskvannspåvirkede områder. Forholdene ved det dypeste i Norddalsfjorden er preget av naturlig lave 

oksygenforhold, men med påfyll av oksygen innimellom, mens det innerste punktet nær utslippet var 

typisk for område med store tilførsler av organisk stoff.  
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Et utvidet anlegg med bedre rensing av avløpet med hensyn på organisk stoff, der tettere filtre også 

gjør at utslippet vil bestå av bare finere partikler, vil sannsynligvis føre til en reduksjon i 

nedslammingen på bunnen nær utsleppet.  

 

Planlagt utvidelse av anlegget vil heller ikkje få særlige negative virkninger på de registrerte 

naturtypene i fjorden, siden disse ligger langt unna. Nærmeste ligger 1 km mot vest. Disse områdene 

utgjør også de viktigste oppvekstområdene for torskeyngel og ungtorsk, som i liten grad blir påvirket 

av utslippene.  

 

Samlet sett vil den omsøkte utvidelen ved MOWI ASA avdeling Haukå ikke få særlige negative 

virkninger for biologisk mangfold i Norddalsfjorden utover nåværende situasjon. 

 

FISKERIINTERESSER 
 

Virkningen på torskeegg og yngel fra et utslipp med lokalt økte konsentrasjoner av finstoff i 

vannsøylen vil kunne være skadelig. Dette gjelder imidlertid i størst grad for utslipp av uorganiske 

stoff som leire og silt, som kan få egg og yngel til å synke ned ved at de ikke klarer å opprettholde 

nøytral oppdrift i vannsøylen. Utslipp av fint organisk materiale vil ikke gi slike negative virkninger 

for egg og yngel, og et renset utslipp fra økt produksjon ved et utvidet oppdrettsanlegg vil 

sannsynligvis ikke ha slik negativ virkning.  

 

Det er ikke antatt at den omsøkte utvidelsen vil medføre noen endret virkning på naturressurser da 

utslippene er lokale og avgrenser seg til nærsonen og overgangssonen rundt selve utslippspunktet (lite 

påvirkningsareal) samt at utslippene i all hovedsak vil bestå av oppløste næringssalter og 

finpartikulært materiale på under 0,1 mm som raskt vil bli fortynnet og spredt utover i Haukåvika og 

til Norddalsfjorden. 

 

Haukåvika er både et beiteområde for sild og benyttes også til aktivt fiske etter sild, brisling, sei og 

makrell og er også en låssettingsplass for disse artene. Anlegget har parallelt med dette vært i drift 

siden midten av 80-tallet og har vært igjennom flere runder med utvidelser. Anlegget planlegger et 

nytt opplegg for rensing og med tilhørende oppgradert løsning for et nytt utslipp. Anlegget planlegger 

også en ny inntaksledning for sjøvann. En forutsetter at dette kan gjennomføres i en god dialog med 

lokale fiskere/fiskarlaget sånn at man finner de beste løsningene for nytt utslipp og sjøvannsinntak 

som i minst mulig grad berører fiskeriinteressene i området.    

 

Det er ikke antatt at de økte utslippene vil medføre noen negativ virkning på utøvelsen av fiske i 

Haukåvika da disse i all hovedsak vil bestå av oppløste næringssalter og finstoff, som fortynnes og 

driver ut med tidevannet og spres utover i Haukåvika og Norddalsfjorden.  En samlet vurdering tilsier 

en ubetydelig virkning for naturressursene og fiskeriinteressene i Haukåvika og Norddalsfjorden.  

 

AKVAKULTUR OG SMITTEHENSYN 
 

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

laksefisk 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 er 10 km til nærmeste settefiskanlegg, Norddal (lok. nr 13713, 2,5 mill stk) tilhørende Firda 

Settefisk AS. Det er 4 km til lokalitet Almbakkevika i Norddalsfjorden (lok. nr 45078, MTB 1560 

tonn). Dette er en lokalitet for kommersiell stamfisk av regnbueørret samt FOU matfisk av ørret 

tilhørende Svanøy Havbruk AS. Det er henholdsvis 9 og 8,7 km til matfisklokalitetene Klavelandet og 

Ålvora (lok. nr 24455 og 10319, henholdsvis 3900 og 3120 tonn MTB) tilhørende Steinvik Fiskefarm 

AS. Det er 8,3 km til et anlegg for settefisk og stamfisk av torsk og berggylt, Botnaneset (lok. nr 

13214) tilhørende Havlandet Marin Yngel AS. Det er 8,3 km til et landbasert anlegg for laksefisk på 

200 tonn på Botnaneset II (lok. nr 37657) tilhørende Havlandet Havbruk AS (figur 15). 
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Settefiskanlegget har to inntakssteder for vann, dvs ett inntak i Haukåvatnet og ett inntak i Haukåelva 

der det 425 m fra elveutløpet var bygget et vandringshinder ved inntaksstedet. Vandringshinderet er nå 

fjernet, og det er bygget en fisketrapp ved demningen i Haukåvatnet slik at anadrom fisk har mulighet 

til å gå opp forbi begge inntaksstedene. Inntaksvannet blir nå UV-desinfisert på anlegget før det 

benyttes på fisken. Anlegget vil bli bygget med inndeling i smittemessige soner i forbindelse med 

utvidelsen. 

 

Nærmeste lakseførende vassdrag ligger henholdsvis omtrent 10 og 19 km fra Haukåvika 

(Norddalselva og Osenelva). Nærmeste nasjonale lakseførende vassdrag Nausta ligger omtrent 50 km 

fra Haukåvika. 
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10319
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Almbakkevika

13214
Botnaneset 

 
 

Figur 15. Settefiskanlegget på Haukå og tilgrensende akvakulturvirksomhet i Norddalsfjorden. 

Settefiskanlegg er lilla, matfiskanlegg laks er rød, stamfisk- og FOU anlegg er rød og grønn, og 

marinfiskanlegg er brungul (fra www.fiskeridir.no).   

 

Det er under fem km avstand mellom utslippet og sjøvannsinntaket til anlegget i Haukåvika og 

lokaliteten Almbakkevika (figur 15) Denne lokaliteten er klarert etter at Mowi ASA avd. Haukå søkte 

og fikk utvide produksjonen til 1500 tonn i året. Selv om avstanden er mindre enn 5 km antas det lite 

sannsynlig at utslippet fra settefiskanlegget vil kunne ha noen potensiell smittepåvirkning til 

sjølokaliteten. Det antas også lite sannsynlig at sjølokaliteten vil kunne ha noen potensiell 

smittepåvirkning til sjøvannsinntaket ved evt. sykdom i sjøanlegget.  

 

 

MODELLERING AV VIRKNING AV UTSLIPPENE  
 

Som grunnlag for å modellere virkningen av økte utslipp av næringssalter til Haukåvika og 

Norddalsfjorden har DHI satt opp en strømmodellering for Haukåvika og Norddalsfjorden. 

Modellperioden er 2014. Sirkulasjonen i fjorder som Norddalsfjorden er typisk en kombinasjon av 

estuarin sirkulasjon og tidevannsutveksling. I estuarin sirkulasjon resulterer tilførsel av ferskvann fra 

elver/avløp i at et friskt topplag strømmer ut av fjorden, mens det under er et kompenserende lag med 

saltvann som strømmer inn i fjorden. Utslippet fra anlegget ligger så grunt (10 – 12 m dyp) at det 

innlagres i overflatelaget. Det samme vil også gjelde for det nye utslippet fra postsmoltavdelingen, der 

planlagt utslippsdyp er rundt 15 m. 

  

Nettostrøm for vannoverflaten er vist i figur 16. I vannoverflaten kan man se at vannet strømmer ut av 

Norddalsfjorden. Inne ved utslippspunktet er det en utadgående overflatestrøm, noe som er forventet 

siden det er utløp fra Haukåelva. 

http://www.fiskeridir.no/
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Figur 16. Modellert nettostrøm i vannoverflaten i modellperioden. Sort firkant markerer 

utslippspunktet (fra Corell 2021).   

 

Dette indikerer at utslippsvannet fra anlegget som etter hvert spres utover i Haukåvika vil følge den 

utover rettede overflatestrøm vestover i Norddalsfjorden bort fra lokaliteten Almbakkevika. På samme 

måte vil overflatevann som passerer gjennom anlegget fra lokaliteten Almbakkevika etter hvert 

fortynnes og følge hovedstrømmønsteret i Norddalsfjorden vestover forbi Haukåvika og videre 

vestover i Norddalsfjorden og vil sannsynligvis i helt minimal grad kunne påvirke sjøvannsinntaket til 

anlegget.  

 

Sjøvann som skal benyttes i produksjonen i anlegget på Haukå blir uansett filtrert og UV behandlet ut 

fra standard krav til UV-dosering. Som en ekstra sikkerhet har anlegget også mulighet til å benytte 

keramiske filtre med mikrofiltrering og benytte høyere UV- dose enn standardkravet (220 mj/cm².), 

slik at smitterisikoen uansett er mer eller mindre eliminert.  

 

Anlegget har innenfor gjeldende NVE konsesjon tillatelse til et middel vannuttak på 20 m³/min i året 

og et maksimalt uttak på 40 m³/min. Dersom anlegget velger å kun benytte ferskvann for å produsere 

postsmolt, vil den gjennomsnittlige bruken av ferskvann til sammen i RAS anlegget og de gamle 

utekarene (FT) ikke overstige 15,6 m³, og med et maksimalt forbruk på 26,3 m³/min. 

 

  

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.»  

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

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

sine anbefalte verdier er: 

• Karbondioksd 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. 
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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 17). Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende 

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

dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon) 

mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde 

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

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

samlet oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av 

karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern 

CO2 - lufting i karet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Det er liten 

sammenheng mellom 

oksygenmetningen i 

innløpsrøret og maksimalt 

registrert oksygenmetning 

i oppdrettskar. 
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Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom 

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

karene ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble 

benyttet opp mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det 

ikke mulig å unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige 

innholdet av oksygen i vannet. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets 

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

Med god tilgang på ferskvann og mulighet for større mengder sjøvann, burde det ikke være problem å 

sikre fisken i gjennomstrømmingsdelen av anlegget en god vannkvalitet både med hensyn på 

karbondioksid og ammonium i anlegget. 

 

I resirkuleringsdelen av anlegget 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. 

 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 

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

behov vil være over 14 – 16 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 Mowi ASA 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 utvidet 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.  

 

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 
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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.  

 

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 

konsekvensutredningen (§ 8). Planlagt utvidelse vil skje innfor foreliggende NVE konsesjon av 21. 

desember 2011, og konsesjonsvilkårene er oppfylt. Utvidelsen vil således ikke få noen endret eller 

negativ konsekvens for forholdene knyttet til uttaket av vann. Det foreligger også en godkjent 

kommuneplan som regulerer anleggsområdet til næringsområde for akvakultur. Beskrivelse av 

naturmangfoldet i den marine resipienten ansees godt dokumentert gjennom tidligere strømmålinger 

og resipientundersøkelse i 2011 (Tveranger mfl. 2012) og en ny resipientundersøkelse utenfor avløpet 

i 2016 og 2020. En modellering av de økte utslippene sannsynliggjør at økologisk status i Haukåvika 

fremdeles vil kunne ligge innenfor God etter utvidelsen (Corell mfl. 2021). 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 forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen for arealene, er det utarbeidet en konsekvens-

utredning for biologisk mangfold for tiltaket. Denne er vedlagt søknaden, og de aktuelle 

konklusjonene er hentet inn i denne dokumentasjonen (Johnsen mfl. 2022). 
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