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FORORD
Mowi ASA avd. Nordheim (reg.nr. MT0005) har konsesjon fra 23. desember 2019 for produksjon av
20 mill. fisk på inntil 250 gram, med bruk av inntil 6.000 tonn fôr og en samlet produksjon på 5.000
tonn årlig. Det søkes nå om utvidelse for produksjon av postsmolt på 250 gram til inntil 1 kg, med en
dobling av produksjon til 9.000 tonn fisk i et utvidet resirkuleringsanlegg på lokalitet 12474 Nordheim
i Aure kommune.
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for denne utvidelsessøknaden. 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 vedlagt en konsekvensutredning av de omsøkte forhold. Søknaden er basert på
foreliggende informasjon stilt til rådighet fra MOWI ASA avd. Nordheim, samt resipientundersøkelse i
tilknytning til søknaden utført av Åkerblå AS.
Rådgivende Biologer AS takker Mowi ASA avd. Nordheim ved Nils Ole Klevjer og John Ivar Sætre for
oppdraget, og biologisk ansvarlig Patricia López González for detaljer for både anlegg og
produksjonsplan.
Bergen, 7. juli 2022.
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SAMMENDRAG
G.H. Johnsen, S.T. Klem & B. Tveranger 2022. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse
ved MOWI ASA avd. Nordheim (reg.nr. MT0005). Rådgivende Biologer AS,
rapport 3698, 31 sider, ISBN 978-82-8308-941-7.
Mowi ASA avd. Nordheim (reg.nr. MT0005) søker om utvidelse av produksjon til 9.000 tonn for å kunne
produsere postsmolt på 250 gram til inntil 1 kg. Anlegget er et resirkuleringsanlegg på lokalitet 12474
Nordheim i Aure kommune. Denne rapporten oppsummerer foreliggende grunnlags-dokumentasjon for økte
utslippsrammer etter Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter Matloven samt behandlingen etter
Akvakulturloven.
Anlegget planlegger en årlig produksjon på tre puljer à 4,2 millioner sjødyktig settefisk på i gjennomsnitt
700 gram. Med et beregnet svinn underveis i produksjonen på ca. 2 %, utgjør dette en biologisk produksjon
på 9.000 tonn fisk med et forbruk av fôr på 8.100 tonn årlig. Anlegget vil i sin helhet bli drevet som et
resirkuleringsanlegg med både fosforfelling og denitrifikasjon.
Anlegget henter vann fra Sagvikvatnet og for å sikre nok vann overfører anlegget i tillegg inntil 15 m³/min
med vann fra nabovassdraget Hållåelven til Sagvikvatnet. Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE fra 14.
februar 2012 for et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 m³/min og med et maksimalt uttak på inntil 22
m³/min, samt regulering av Sagvikvatnet med 2,1 m mellom. Foreliggende utvidelse vil skje med god margin
innenfor nåværende vassdragskonsesjon.
Faktisk og spesifikt utslipp vil bli som vist i tabell 1. I beregningene er det lagt opp til at anlegget skal oppnå
en TS-mengde i oppsamlet slam tilsvarende 10 % av benyttet fôrmengde (tabell 1 og tabell 7).
Tabell 1. Omsøkt rensegrad med spesifikt utslipp og årlig utslipp til sjø for utvidet anlegg på Nordheim,
basert på en realistisk effekt ved nåværende renseanlegg.
Utslipp fra MOWI ASA avd. Nordheim
Totalt nitrogen
Totalt fosfor
Totalt karbon
Rensegrad i anlegget
15 %
35 %
40 %
Årlig utslipp til sjø
287 tonn
48 tonn
555 tonn
Spesifikt utslipp i kg/tonn biomasse
31,9
5,3
61,7
Anlegget har sitt utslipp av renset vann på via en rekke ulike avløp til resipienten Imarsundet på 16-18 m dyp
utenfor anlegget. En resipientundersøkelse utført våren 2022 viser at økologisk tilstand for de biologiske
kvalitetselementene bunndyr og sedimentkvalitet er «svært god» og bedre enn ved forrige undersøkelse i
2017 da det var «god». Dette til tross for at anlegget de siste tre årene har hatt en årlig en produksjon på 2.400
tonn, som er vesentlig høyere enn produksjonen før 2017.
Det er inkludert en enkel konsekvensvurdering, der en tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12 for
vurdering av virkning på det ytre miljø. Utvidelsen planlegges på områder som er regulert til formålet
gjennom en egen reguleringsplan, og medfører således ikke nye naturinngrep. Anlegget bruker i dag mindre
vann enn tidligere. Det er lokale verdier med hensyn på biologisk mangfold i Imarsundet, og den omsøkte
utvidelsen vil ikke medføre negative virkninger for de omkringliggende lokale biologisk mangfold,
brukerinteressene som friluftsliv, vannforsyning eller for kulturminner.
Driftspersonell på Nordheim har siden 2009 opparbeidet seg god kompetanse og erfaring med drift av RAS
teknologi, også med bruk av sjøvann. 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.
Et utvidet anlegg vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både ved trygging av arbeidsplassene, men
særlig ved å øke smoltstørrelse til Mowi ASA Region Midt sine sjøanlegg. En større og mer robust settefisk
vil gi redusert produksjonstid i sjø, redusert svinn, redusert tidsrom for lusepåslag og økt lønnsomhet.
Anlegget vil også gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det bygges i henhold til NS 9416, og at det
benyttes best tilgjengelig teknologi for svært redusert vannbruk og best mulig rensing.
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MOWI ASA AVD. NORDHEIM
ANLEGGET
Settefiskanlegget ved Nordheim (reg.nr. MT0005, lokalitetsnummer 12474 Nordheim) har hatt
konsesjon siden 29. november 1982. Konsesjonsrammen ble utvidet til 2,5 millioner sjødyktig settefisk
den 3. april 2003 og den 20. september 2010 ble den igjen utvidet til 7,5 millioner settefisk. Gjeldene
konsesjon fra 23. desember 2019 er på 20 mill. fisk på inntil 250 gram, med bruk av 6.000 tonn fôr med
en ramme på 5.000 tonn produsert biomasse. Det søkes nå om utvidelse for produksjon av postsmolt på
250 gram til inntil 1 kg, med nesten en dobling av produksjon til 9.000 tonn fisk i et utvidet
resirkuleringsanlegg.

Figur 1. Anlegget ligger på vestsiden av Imarsundet i Aure kommune, med de tre nåværende
avdelingene RAS I-III (foto: MOWI ASA).

VANNINNTAK OG VANNBEHANDLING
Anlegget henter sitt ferskvann fra Sagvikvatnet som er 0,67 km² stort, og med et nedbørfelt på 2,5 km².
Utløpselven fra Sagvikvatnet er regulert med en demning i utløpet. For å sikre nok vann kan anlegget
overføre vann fra nabovassdraget Hållåelven, som har et nedbørfelt på 1,65 km², til Sagvikvatnet. Dette
har ikke vært nødvendig de siste tre årene. Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE fra 14. februar
2012 der det foreligger tillatelse til overføring av inntil 15 m³/min fra Hållåelven til Sagvikvatnet samt
et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 m³/min fra Sagvikvatnet, med et maksimalt uttak på inntil 22
m³/min. Anlegget er pålagt en minstevannføring i Hållåelven på 3 l/s. Anlegget har også løyve til å
regulere Sagvikvatnet 2,1 m mellom kote 10,3 (HRV) og 8,2 (LRV) moh. Det er satt opp målestav i
Sagvikvatnet. I perioden 25.4 – 25.6 skal vannstanden holdes mest mulig stabil nær HRV.
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Vannforsyningen til RAS-avdelingene består av 99,9 % resirkulert vann og 0,1 % nytt vann.
Produksjonsvannet blir resirkulert og først partikkelrenset gjennom et mekanisk filter, ammonium blir
avgiftet i et biofilter, vannet blir behandlet med ozon for å fjerne bakterier og virus samt klarne vannet.
Det blir videre luftet for å fjerne karbondioksid og til slutt tilsatt oksygen før det returneres til tankene.
Nytt vann som føres inn i anlegget går gjennom filter, UV- og ozon-behandling før det tilsettes i
produksjonsvannet.
I tillegg tar anlegget inn sjøvann via totalt tre inntak, 35 m dyp (L = 250 m, ø500 mm), 47 m dyp (L =
250 m, ø500 mm) og 70 m dyp (L = 450 m, ø500) (se figur 6). Sjøvannet filtreres gjennom en 90 μm
filterduk i to hydrotechfilter og UV-behandles før det benyttes på anlegget i hovedsak til kjøling av
RAS-anleggene. UV-anlegget har i dag en kapasitet på 55 m³/min.
Oksygenering i dagens anlegg og i det nye anlegget vil foregå i tre trinn. Spedevann som blir tilsatt i
hver avdeling i små mengder tilsvarende omtrent 30 l/kg fôr benyttet, har naturlig rundt 100 % metning
av oksygen. Men med så små mengder spedevann, betyr det at nesten alt oksygenet blir tilsatt eksternt i
et resirkuleringsanlegg.
Grunnoksygenering i et resirkuleringsanlegg foregår ved at hele- eller deler av vannet som blir pumpet
fra vannbehandlingen til karene vil bli overmettet med oksygen ved at det benyttes diffusorer som sikrer
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.
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 foringsintensitet i karene.
Hver avdeling har sin egen resirkuleringsenhet, hvor biofilteret renser vannet (biologisk
vannbehandling) og sørger for nedbryting av ammonium til nitrat. Et biofilter kan være av typen MBBR
(moving bed bioreactor) trenger en viss modningsprosess i oppstartsfasen. I denne fasen er det viktig å
overvåke konsentrasjonen av ammonium og nitritt inntil nitrifikasjonsprosessen er i likevekt.
Omsetningshastigheten og kapasiteten i et biofilter er svært avhengig av riktig vannkjemi (pH og
alkalitet) og temperatur. Nitrifikasjonsbakteriene er varmekjære og trives og omsetter best ved
temperaturer over 30 ºC og ved en pH på 8,0 – 8,5, der det tilstrebes å holde en pH på 7,2 - 7,5 i et
resirkuleringsanlegg. pH kontroll og pH justering vil derfor være en avgjørende faktor i et
resirkuleringsanlegg.
Anlegget planlegges nå utvidet med inkludering av postsmoltavdelinger for produksjon av fisk på 0,25
til 1,0 kg. Anlegget har i dag mulighet for å kjøre hele den planlagte produksjonen med ferskvann, men
har også mulighet til at det kan benyttes med tilsetting av sjøvann i den siste delen av produksjonen der
en ønsker å holde saltholdigheten på kanskje 15 ‰. Dette vil utgjøre omtrent 1,3 m³/min med ferskvann,
og samlet sett for hele anlegget vil vannbruk ligge godt innenfor eksisterende konsesjon fra NVE på
gjennomsnittlig 8 m³/min over året og maksimalt 22 m³/min i juli. NVE er tilskrevet om
utvidelsesplanene, og planlagt vannbruk er godt innenfor rammene i nåværende vassdragskonsesjon.
Anlegget har tilstrekkelig tilgang på ferskvann til at hele produksjonen kan gjennomføres uten bruk av
sjøvann. Uttak av maksimale mengder ferskvann på mer enn gjennomsnittet på 8 m³/min i måneden er
hensiktmessig ved oppfylling av kar etter vask, og vil være kortvarig.
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UTVIDET ANLEGG
Anlegget skal bestå av 8 RAS avdelingene, der RAS 1-3 utgjør det eksisterende anlegget, vist med
oransje i figuren under. Gule avdelinger RAS 4-6 er under bygging, og de to siste grå avdelingene RAS
7 og 8 er planlagt (figur 2). Hver avdeling er nærmere beskrevet med antall kar og produksjonsvolum i
tabell 1.

Figur 2. Skisse av planlagt anlegg. De tre oransje enhetene (RAS 1, 2 og 3) er de som eksisterer per i
dag. Enheter farget gult (RAS 4, 5 og 6) er under bygging og enheter farget grå (RAS 7 og 8) er planlagt.
KLEKKERI OG STARTFÔRING
RAS 1 skal inneholde klekkeriet og startfôringen, der startfôringen er delt i to avdelinger A og B.
• Klekkeriet har 10 klekkeskap, og dette vil dobles i 2023
• Startfôringsavdeling A har 10 stk. 6-m kar med 2m vanndybde og til sammen 500 m³ volum
• Startfôringsavdeling B har 10 stk. 10-m kar med 2,5m vanndybde og til sammen 1.750 m³ volum
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PÅVEKSTAVDELINGER
RAS 4 og RAS 5 er to like enheter som vil fungere som påvekstavdelinger. Hver av avdelingene har 8
stk. 13,6-m kar med 3,75m vanndybde og til sammen 4.640 m³ volum
SMOLTAVDENLINGER – INKL. POSTSMOLT
De øvrige RAS avdelingene 2 og 3 og 6 til 8 er smolt / postsmolt avdelingene.
• RAS 2 har 4 stk. 16-m kar med vannhøyde 4,5 m og til sammen 3.600 m³
• RAS 3 er delt inn i to like enheter D og E, som begge har
4 stk. 16-m kar med vannhøyde 5,5 m og til sammen 6.600 m³ i hver av de to.
• RAS 6 – 8 er planlagt identiske, uten at dette er låst ennå.
2 stk. 16,5-m kar med vannhøyde 5,75 m og til sammen 2.600 m³.
4 stk. 21,5-m kar med vannhøyde 5,7 m og til sammen 9.000 m³.
Til sammen vil det nye anlegget få et produksjonsvolum utenom klekkeriet på hele 63.130 m³.
Tabell 2. Oversikt over anleggets ulike avdelinger med kartyper og produksjonsvolum.
Produksjon

Avdeling

Klekkeri
Startfôring
Påvekst

RAS 1
RAS 4
RAS 5
RAS 2
RAS 3

Smolt /
postsmolt

Antall kar
Klekk.
A
B
4
5
C
D
E

RAS 6

6

RAS 7

7

RAS 8

8

20 skap
10
10
8
8
4
6
6
4
2
4
2
4
2

Diameter Vannhøyde
(m)
(m)
1,75x1,6
6
10
13,6
13,6
16
16
16
21,5
16,5
21,5
16,5
21,5
16,5

0,8
2,0
2,5
3,75
3,75
4,5
5,5
5,5
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75

Volum/
kar (m³)
1,3
50
175
580
580
900
1 100
1 100
2 250
1 300
2 250
1 300
2 250
1 300

Vol. i
avd.
(m³)
13
500
1 750
4 640
4 640
3 600
6 600
6 600
9 000
2 600
9 000
2 600
9 000
2 600

Volum
i RAS
(m³)
2 250
9 280
3 600
13 200
11 600
11 600
11 600

PLANLAGT PRODUKSJON
Anlegget planlegger å produsere mellom 7 og 20 millioner smolt med en snittstørrelse på mellom 0,25
og 1,0 kg, med gjennomsnitt på 700 gram fordelt på tre innlegg i løpet av ett år. 4,2 mill smolt på 700g
i tre puljer blir til sammen 8.820 tonn fisk levert. Hvert innlegg skal produseres på 52 uker fra
øyerognstadiet til leveringsklar smolt / postsmolt. Den her angitte produksjonsplanen kan betraktes som
veiledende og er et gitt eksempel på hvordan å sikre at de ulike gruppene holdes adskilt fra de andre
gruppene i sine respektive avdelinger i hele produksjonssyklusen, samt at den årlige omsøkte
produksjonen skal være samlet 9 000 tonn ved et beregnet svinn på 2 %, for det meste tidlig i
produksjonen og ved vaksinering. Med gjennomsnittlig fôrfaktor på 0,9 i hele produksjonen, medfører
dette et årlig forbruk av fôr på 8.100 tonn.
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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 av hver gruppe
vil skje vil skje ved at det legges inn 5,2 mill. stk. øyerogn i klekkeriet, som
etter 11 uker er blitt til 0,17 g yngel og da overføres til startfôringsavdelingene
RAS 1 A (1 mill. stk.) og RAS 1 B (3,7 mill. stk.).
Etter nye 15 uker blir 12 g yngel flyttet over til påvekstavdelingene RAS 4 og
RAS 5 med 2,25 mill. stk. til hver. Etter 7 uker i påvekst avdelingene sorteres
og vaksineres fisken når den er rundt 40 gram. Etter nye 7 uker i
påvekstavdelingene blir 90 g pre-smolt flyttet over til smolt avdelingene som
følger: 0,3 mill. stk. til RAS 2,
• 0,6 mill. stk. til RAS 3 D,
• 0,6 mill. stk. til RAS 3 E,
• 1 mill. stk. til RAS 6,
• 1 mill. stk. til RAS 7,
• 1 mill. stk. til RAS 8.
Etter 16 uker i smoltavdelingene blir 4,2 mill. postsmolt med snittvekt på 700g
levert til sjøanleggene. Til sammen 3 000 tonn per innlegg.
På denne måten oppholder hver gruppe 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 og smittemessig atskilt enhet. 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 tre ulike gruppene som
følger: Øyerogn legges inn i klekkeriet i uke 2, 19 og 37. Nyklekt yngel
overføres til startfôringshallen (RAS 1 A og B) i uke 12, 29 og 47. 12 grams
yngel fra startfôringshallen overføres til påvekst (RAS 4 og 5) i uke 26, 43 og
9. Så overføres 90 grams fisk fra påveksttil smolt-/postsmolt avdelingene (RAS
2, 3, 6, 7 og 8) i uke 3, 22 og 39. og til slutt leveres 700gr postsmolt i ukene 1,
16 og 36 (figur 3 til høyre).

Figur 3. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på tre årlige innlegg
på 5,2 mill. øyerogn i klekkeriet.
Forklaring
Grønn: klekkeriet
Rød: startfôring
Blå: påvekst
Gul: smolt/postsmolt
Lilla: overføring til neste avdeling
L: levering
1-3: Innlegg gruppe 1-3
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Figur 4. Planlagt produksjonssyklus med tre innlegg årlig. Øverst: Antall fisk i anlegget fordelt på de tre
gruppene. Midten: Vekst med gjennomsnittlig vekt av fisken i anlegget fordelt på de tre gruppene. Nederst:
Samlet stående biomasse i anlegget fordelt på de tre gruppene.
Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på omtrent 9 000 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene
regnet omtrent 2 % svinn/utsortering fra startfôring og gjennom produksjonssyklusen fram til fisken er
levert fra anlegget.
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Hver avdeling har helt adskilte vannbehandlinger, og det er smittesluser inn til hver avdeling for å kunne
tilfredsstille myndighetenes krav til smittehygieniske enheter på maks 2,5 mill. fisk. Fisken blir pumpet
mellom avdelingene i dagens anlegg gjennom fastmontert rørnett. Fisken blir transportert med naturlig
fall fra klekkeri til startfôring.
Slik planene foreligger nå, vil et fullt utbygd anlegg på Nordheim kunne få et samlet karvolum på hele
63.130 m³. Skisserte produksjonsplan medfører at gjennomsnittstettheten av fisk i karene vil være 62.2
kg på det høyeste like før fisken leveres. I startfôringsavdelingen vil det være 20,6 kg/m³ på det meste,
mens det i påvekstavdelingene vil bli 40,5 kg/m³ på det meste. Dette vil være maksimal tetthet i karene
like før flytting av fisk mellom avdelingene og før levering. Siden en i et resirkuleringsanlegg til enhver
tid kan optimalisere vannkvaliteten, vil fiskens behov for et godt karinternt miljø bli ivaretatt også ved
de høyeste fisketetthetene.

VANNBRUK
Ferskvann planlegges benyttes i hele produksjonen fra startfôrings- og tilvekstavdelingen for smolt samt
for postsmolt. Anlegget har også god kapasitet for alternativt å kunne benytte UV-behandlet sjøvann i
postsmolthallene, som da vil kunne være rene brakkvannsavdelinger, samt at en og kan benytte sjøvann
i forbindelse med full sjøvannstilvenning fram mot levering av sjøklar settefisk/postsmolt. Det vil i
tillegg kunne bli tilsatt ca. 0,5-3 ppt med salt i startfôring og i tilvekstavdelingene for å redusere faren
for sopp.
Anlegget vil i sin helhet bli drevet som et resirkuleringsanlegg med både fosforfelling og denitrifisering.
De velferdsmessige kravene til vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable nivåer av
nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium (NH4+) er imidlertid akkurat de samme som i et
gjennomstrømmingsanlegg.
Det er gjort mye forskning på hva som er akseptable nivåer av CO2 og ammonium (NH4+) i
produksjonsvann for settefisk, og ved produksjon av settefisk av laks og ørret anbefaler man vanligvis
at nivået av CO2 og ammonium i vannet ikke skal overstige henholdsvis 15 og 2 mg/l i karene (Fivelstad
m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007). Dette er også nedfelt som veiledende verdier i merknadene til
§ 21 i akvakulturdriftsforskriften, og Mattilsynet legger disse størrelsene til grunn som veiledende,
måleparametere for landbaserte settefiskanlegg med laksefisk. I et resirkuleringsanlegg vil en ved bruk
av biofliter kunne fjerne alt ammonium, men resirkuleringsanlegg er særlig sårbare i forbindelse med
oppstart av biofilteret, og nitrittnivået bør overvåkes og ikke overstige 0,1 mg/l i ferskvann. Vannet
luftes for å fjerne CO2. På denne måten ivaretas fiskens velferdsmessige krav til et godt karmiljø så sant
de ulike miljøforbedringssystemene virker slik som forutsatt.
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.
Ved MOWI avd Nordheim var man tidlig ute og etablerte RAS-anlegg, og driftspersonell har siden 2009
opparbeidet seg god kompetanse og erfaring med drift av RAS teknologi, også med bruk av sjøvann.
VANNTEMPERATURER
I et resirkuleringsanlegg vil temperaturen kunne holdes konstant og på optimalt nivå i de ulike
avdelingene. Foreliggende produksjonsplan baserer seg på følgende temperaturer: Klekkeri 8oC,
startfôring 12oC, påvekst 14oC og smolt-/postsmolt 15oC.
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VANNFORBRUK I DAG
Nordheim bruker ZWC (Zero Water Change) teknologi. Det betyr at vannforbruk holdes konstant i hele
produksjonssyklusen og beregnes etter maks. fôr forbruk i hver avdeling etter følgende regel: 30 liter
vann/kg fôr. Vannforbruk i de eksisterende avdelinger er vist i tabellen nedenfor.
Tabell 3. vannforbruk i MOWI avd. Nordheim per i dag. OBS: antatt forbruk på 370 l nytt vann/ min er
en teoretisk verdi i tilfelle alle avdelingene er i bruk samtidig
Avdeling

Vannforbruk

RAS 1
A
20 l/min

Klekkeri
40 l/min

RAS 2
C
50 l/min

B
40 l/min

RAS 3
D
110 l/min

Samlet

E
110 l/min

370 l/min

PLANLAGT VANNFORBRUK
Planlagt vannforbruk i de forskjellige avdelinger, såkalt spedevann, målt i liter nytt vann per minutt er
beskrevet i tabellen nedenfor etter foreløpig plan om kun 30 liter vann / kg fôr / døgn. Dersom alle
avdelinger er i bruk samtidig, vil en trenge 1,09 m³/min med nytt spedevann i hele anlegget.
Tabell 4. Planlagt vannforbruk oppgitt i snitt over året l/min i utvidet anlegg på Nordheim per i dag.
OBS: antatt forbruk på 1090 l nytt vann/ min er en teoretisk verdi i tilfelle alle avdelingene var i bruk
samtidig.
Klekk

Startfôring
RAS 1

Påvekst

Smolt -/postsmolt avdelinger

RAS 4 RAS 5 RAS 2

RAS 3

RAS 6 RAS 7 RAS 8

K

A

B

4

5

C

D

E

6

7

8

40

20

40

60

60

50

110

110

200

200

200

Samlet
vannbruk
1090

Figur 5. Beregnet spedevannsforbruk i anlegget på ukesnivå, basert på forutsetninger om bruk av
sjøvann og ferskvann og 30 l/kg fôr benyttet. Se tabell 3 for grunnlagstall.
SPYLEVANN TIL TROMMELFILTRE
Et RAS-anlegg vil ha et svært begrenset vannforbruk i forhold til vanlige gjennomstrømmings-anlegg.
Med resirkulering og utskifting av karvolumet på hele 63.130 m³ i anlegget omtrent to ganger i timen,
vil rensefiltrene måtte ha kapasitet på omtrent 126 000 m³/time eller tilsvarende 2.100 m³/min. Et typisk
trommel-filter med kapasitet på 50 m³/min har en standard spylevannspumpe med kapasitet på 166
l/min, og med en operasjonstid på typisk 75 %, har den et vannforbruk på 125 l/min i gjennomsnitt. Med
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kapasitet tilsvarende 42 slike filtre ved det nye anlegget på Nordheim, så vil spylevannsmengden være
5,25 m³/min.
Ved Nordheim-anlegget benyttes trykksatt resirkulert vann til dette, slik at samlet vannbruk ved anlegget
utgjøres av spedevannsmengdene. Det aller meste av spylevannet går dessuten etter rensing tilbake i
produksjonen (se figur 7), og i størrelsesorden 45 l/min blir rejektvann fra slambehandlingen. Dette har
eget utslipp (se figur 6).
VANNBRUK ER INNENFOR RAMMENE I GJELDENDE NVE KONSESJON
Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE fra 14. februar 2012 for et gjennomsnittlig årlig vannuttak på
8 m³/min og med et maksimalt uttak på inntil 22 m³/min. Planlagt bruk av vann til produksjonen og
utgjør bare en brøkdel av dette og er derfor godt under tillatt vannmengde i gjeldende NVE-konsesjon.

AVLØP TIL SJØ
Avløpsvannet fra anlegget slippes ut i sjø fra en rekke ulike avløpsledninger til Imarsundet (figur 6).
Fra avdelingene RAS 1 og 2 går det i dag ut 6 stk. 280 mm ledninger til omtrent 16 m dyp. Fra RAS 3
går det ut en 710 mm ledning til 18 meters dyp. Det etableres nå avløpsledning fra de nye RAS 4-6
avdelingene med 710 mm til ca. 18 meters dyp, og det planlegges ny 710 mm også til ca. 18 meters dyp
fra de nye RAS 7+8 postsmoltavdelingene i nord.

Figur 6. Oversikt over eksisterende vanninntak og utslippsledninger til Imarsundet, samt de to nye
avløpene fra RAS 4-6 under bygging og RAS 7+8 vist med grønt.
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Tabell 5. Avløpsledninger med dimensjon og utløpsdyp fra de ulike avdelingene, samt antatt
avløpsmengde
Avløp fra
RAS 1 og 2
RAS 3
RAS 4-6
RAS 7+8
Rejektvann

Dimensjon
6 stk 280 mm
710 mm
710 mm
710 mm
100 mm

Utløp
16 m dyp
18 m dyp
18 m dyp
18 m dyp
10 m dyp

Vannmengde i avløp
150 l/min
220 l/min
320 l/min
400 l/min
45 l/min

AVLØPS- OG SLAMBEHANDLING
Avløp fra RAS-anlegget på Nordheim består hovedsakelig av to elementer, avløp av overskuddsvann /
spedevann som er renset returvann, samt avløp av rejektvann fra slambehandlingsanlegget (figur 7).
Slambehandling skjer ved at spylevannet fra trommelfiltrene går til en plateseparator/lamellfortykker,
der det rensete vannet går videre til fosforfelling og denitrifisering før det returneres til
produksjonskarene. Slammet fra plateseparatoren pumpes i løpet av 15 minutter en gang i døgnet over
til en 100 m³ stor tank, hvorfra slambehandlingsanlegget henter slammet for kontinuerlig videre
behandling fram til ca. 25 % tørrstoffinnhold (figur 7).
Rejektvannet er den delen av spylevannet som ikke går tilbake til produksjonen fra lamellfortykkeren.
Hvis spylevannet opprinnelig har et antatt tørrstoffinnhold på kanskje 0,2 %, og slammet ut av
lamellfortykkeren oppnår 8 % TS, vil det bety at 39/40 (97,5 %) av spylevannet går tilbake i
produksjonen og at 1/40 av vannet følger med videre i slambehandlingen. Når levert slam til slutt ender
opp med omtrent 25 % TS, vil bare en tredel av dette vannet igjen en del opp som rejektvann, mens
resten leveres med slammet.
altså under 1 % av de opprinnelige spylevannsmengdene.
Rejektvannmengden er da antatt å være i størrelsesorden 45 l/min. Det foretas månedlige målinger av
rejektvannet ved anlegget, der gjennomsnittskonsentrasjonene i 2021 var 266 mg P/l, 711 mg N/l og
3.358 mg TOC/l.

Figur 7. Skjematisk oversikt over MOWI ASA avdeling Nordheim med rensing av vann og
slambehandlingsanlegg. Lyseblå piler markere vannstrøm i anlegget, brune piler viser fôr og slam
gjennom anlegget, og grønne piler viser utslipp til ytre miljø, der røde stjerner markerer målepunkt for
kvantifisering av stoffmengder.
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BEREGNING AV UTSLIPP
Som grunnlag for beregning av utslipp til sjø ved den omsøkte produksjonen i anlegget benyttes skjema
for årlig rapportering av oppnådd rensegrad ved landbaserte oppdrettsanlegg (tabell 6). Den baserer seg
på hoved-prinsippet om at alt fôr som ikke blir bundet opp som biomasse i fisk (inkludert død fisk) i
prinsippet går i avløp fra oppdrettskarene. Videre antas at alt som går i avløp enten renses ut som slam,
eller går til utslipp til ytre miljø / til sjø. Tallene for utslipp av organisk stoff er imidlertid delt på 2 for
å gjøre opp for at utslipp og utlufting av CO2 i anlegget ikke blir til «utslipp» i avløp. I et anlegg med
denitrifikasjon kan nok tallet være høyere.
Tabell 6. Skjema for årsrapport til Statsforvalteren for produksjon og utslipp fra et utvidet anlegg ved
anlegget, basert på gjennomsnitt av 13 målinger av slamkvalitet i årene 2019 – 2021 og at en oppnår
10 % av utfôret mengde som TS i oppsamlet slam. *) Statsforvalteren legger til grunn at 50 % av
karbonet ender som uorganisk CO2. I RAS-II anlegg kan nok tallet være høyere.

Miljødirektoratet og Statsforvalterene sitt skjema (tabell 6) fokusere på beregning av oppnådd rensegrad
basert på målte mengder slam tilbakeholdt i de mekaniske filtrene, samt måling av slamkvalitet.
Erfaringsmessig kan et RAS-anlegg oppnå en rensegrad tilsvarende at mengden tørrstoff i slammet
utgjør 10 % av benyttet fôrmengde, gitt en fôrfaktor på 0,9. Ved Nordheim har en de siste årene ikke
oppnådd dette, og har derfor satt inn en rekke tiltak for å forbedre mengden oppsamlet slam. Målet er å
kunne innfri 10 % slam av benyttet fôrmengde. Anlegget er blant de med mest internrensing av vannet
og har også et svært lavt vannbruk. I tabell 6 er det rensegrad, utslipp og spesifikt utslipp lagt opp til at
anlegget skal oppnå en TS-slammengde tilsvarende 10 % av benyttet fôrmengde.
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 7 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.
Disse stoffene antas partikkelbundet, og med en antatt rensegrad på 40 % for organisk stoff vil
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 7).
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Tabell 7. Mengde av en rekke tungmetaller i planlagt fôrmengde brukt i anlegget, basert på målinger
fra Sele mfl. (2021). Det meste av dette vil ikke tas opp av fisken og går i avløp, og med antatt rensegrad
for partikler på 40 % for TOC, vil mengden i avløp redusert tilsvarende.
Stoff
Kobber
Sink
Arsen
Uorganisk arsen
Kadmium
Kvikksølv
Metylkvikksølv
Bly

Min-maks i fôr
mg/kg
3,7-16
120-240
0,1-7,5
0,01-0,09
0,04-0,24
0,004-0,11
0,006-0,14
0,02-0,11

Snitt i fôr
mg/kg
10
166
2,3
0,05
0,1
0,024
0,044
0,04

Årlig mengde i
fôret (kg)
81,0
1345
18,6
0,41
0,81
0,19
0,36
0,32

Årlig i avløp (kg)
48,7
809
11,2
0,24
0,49
0,12
0,21
0,19

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 formålet det skal anvendes til.

RØMMINGSSIKRING
Alle landbaserte anlegg skal ha dobbel rømmingssikring. For et resirkuleringsanlegg gjelder det både
sikring for hver driftsenhet, ved transport av fisk til og fra anlegget og for anlegget som sådan i tilfelle
karkollaps eller brekkasje.
I et resirkuleringsanlegg er det, i motsetning til i et gjennomstrømmingsanlegg, ingen direkte kontakt
mellom kar og sjø. Oppdrettsenhetene vil ha 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).

Rådgivende Biologer AS

15

Rapport 3698

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Tiltaksområdet for denne vurderingen består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved
gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. Vannressursloven §3), mens
influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt.
Tiltaksområdet for den omsøkte utvidelsen ved MOWI ASA avd. Nordheim vil omfatte eksisterende
anleggsområde som er regukert til formålet i en ny reguleringsplan i Aure kommune i 2022. Den fysiske
endringen vil således bestå i at det bygges en ny postsmoltavdeling og et nytt teknisk bygg. De øvrige
etablerte installasjoner utenfor selve anleggsområdet (rørgater for ferskvann, sjøvann, utslipp og
fisketransportsystem) er allerede etablert, men både utvidelse og endring av eksisterende installasjoner
vil være aktuelt i forbindelse med utvidelsen.
Det planlegges ikke nye reguleringer eller endret uttaksregime i forhold til gjeldende NVE konsesjon.
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, og anlegget vil slippe ut næringssalter og små oppløste partikler,
som vil kunne påvirke miljøforholdene i Imarsundet.
Videre fokus i denne vurderingen er derfor sentrert om utslippsforholdene i influensområdet som er
resipient for den planlagte utvidelsen.
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING
MOWI ASA avd. Nordheim har en rekke utslipp til Imarsundet. Avløpene munner ut på mellom 16 og
18 meters dyp vel 30 meter fra land. Imarsundet går i nord-nordvestlig retning mellom øyen Stabben i
vest og Ertvågsøya i øst i Aure kommune, det er omtrent ti kilometer langt og nærmere en kilometer
bredt. I nord er det en terskel på rundt 35 meters dyp mens terskelen i sør ligger på vel 37 meters dyp
før utløpet mot Strandafjorden. Det dypeste sjøbassenget i Imarsundet har en største dybde på 120 meter,
mens det like sørøst for settefiskanlegget er dybder på vel 100 meter (figur 8 og 9).

Figur 8. Oversiktskart for resipienten Imarsundet, med angitt største dyp 120m og terskeldybder i nord
og sør. MOWI ASA avdeling Nordheim er vist med rød firkant.
Sjøområdet utenfor settefiskanlegget har jevnt skrånende bunn utover mot de dypeste i Imarsundet, med
dybder ned mot 50 meter omtrent 200-300 meter øst for anlegget. Rett øst for kaien ved anlegget går
det en rygg utover, med dybder på mindre enn 15 meter 200 meter ut, og utslippsledningene ligger nord
og sør for den nevnte ryggen.
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En regner vanligvis med at tersklede bassenger har god vannutskifting ned mot 5 – 10 m under
terskeldyp. Dette gjør nok at vannmassene innenfor i Imarsundet dypere enn ca. 45 m dyp kan være
sjiktet, der dypvannet som er innestengt bak terskelen, kan være stagnerende med oksygensvinn, mens
vannet fra like under terskeldyp til overflaten skiftes ut fordi tidevannet to ganger daglig strømmer fritt
gjennom sundet. 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 terskelfjordene. Dette gjelder nok også for
gjennomgående tersklede sund. I Imarsundet er forskjellen mellom middel høyvann (MHW) og lavvann
(MLW) på 1,36 m og tidevannsvariasjonene er således betydelige slik at dette øker vannutskiftingen og
utskiftingen av dypvann i Imarsundet.

Figur 9. Dybdekart med 50-meters koter for resipienten Imarsundet, med angitt prøvepunkt for foretatt
forundersøkelse og tidligere undersøkelser.

STRØMMÅLINGER
Det er utført strømmålinger i resipienten ved to anledninger, og det er ikke vurdert som nødvendig med
nye slike målinger i forbindelse med denne søknaden (Johnsen mfl. 2001; Kjerstad 2009).
Den første måleserien ble utført av Nordvest Fiskehelse AS i perioden 6.desember 2000 til 5.januar
2001 med to Sensordata rotor-strømmålere SD-6000 plassert i overflaten (1m) og like over bunnen
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(20m) ved sjøvannsinntakene. Målingene i overflaten viste moderat gode strømforhold med en
gjennomsnittshastighet på 2,4 cm/s. Det ble også registrert strømstille perioder, der strømmen var
mindre enn 2 cm/s sammenhengende i 2,5 timer eller mer, i 25,3 % av den samlete måleperioden. Ved
bunnen ved sjøvannsinntaket var det lite strøm, med en gjennomsnittshastighet på 1,3 cm/s og det var
ble registrert strømstille perioder i 88,7 % av den samlete måleperioden. Lengste strømstille var på
nesten fem døgn. Overflatestrømmen gikk for det meste på nord, med et noe mer diffust innslag av
sørlige strømmer innimellom. Strømmen har en gjennomsnittlig vektor i nord-nordvestlig retning (347°)
og stabiliteten var middels god, med en Neumannparameter på 0,58. Bunnstrømmen var mye mer diffus,
og de østlige retningene mellom nord og sør dominerte med en gjennomsnittlig vektor i retning østsørøst (110°). Stabiliteten til denne strømmen er relativt svak, med en Neumann-parameter på 0,43 fra
Johnsen mfl. 2001).
Den neste måleserien ble utført av Havbrukstjenesten AS i perioden 19. mars til 11.(16.) april 2009 på
tre dyp, 3m, 9m og bunn på 15 nær avløpene, også dette med Sensordata SD-6000 rotormålere. På 3m
dyp var det god gjennomsnittlig strømfart med 3,3 cm/s med nord-vestlig retning på 330° og med en
Neumannparameter på 0,51. På 8m dyp og ved bunnen var det lave gjennomsnittlige strømhastigheter
på 1,3 cm/s på begge dyp. Det var lange perioder med strømstille på begge dyp (Kjerstad 2009).
Begge rapporter viser til at hovedstrømmen i overflatevannmassene går utover fjorden mot nordvest.

FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET
Imarsundet er en egen vannforekomst med ID 0303021101-C i vassdragsområde 114 i vannregion Møre
og Romsdal. I vanndirektiv-databasen «Vann-nett» er den angitt som naturlig oksygenfattig fjord til
Norskehavet, med middels tidevannsvariasjon (1-5 m), polyhalin (18-30 ‰) og bølgeeksponering
beskyttet. Det er antatt «god» økologisk og kjemisk status, og ingen risiko for at vannforekomsten ikke
når miljømålet i forvaltningsperioden 2022-2027. Eneste oppførte påvirkning er punktutslipp fra
akvakultur, som omfatter anlegget på Nordheim.

FORELIGGENDE KUNNSKAP OM NATURVERDIER
Det er utført en resipientundersøkelse for anlegget i 2017 (Andersen 2017), og Åkerblå AS har våren
2022 gjennomført en ny og tilsvarende (se figur 9), men denne gangen med fire parallelle grabbhogg
for undersøkelse av bløtbunnfauna av slik at grunnlaget for vurdering av utslippenes virkning er
vesentlig bedre. Begge rapportene er vedlagt søknaden, og resultatene generelt oppsummert her basert
på sammendragene i rapportene. Rapporten fra 2017 har som konklusjon i sammendraget (fra Andersen
2017):
Samlet indikerer resultatene fra bunnfauna at dette er et område som er lite påvirket av
settefiskanleggets to utslippspunkt. Ved alle tre stasjonene var artsantall og individantall innenfor det
som forbindes med uberørte forhold, samt fravær av forurensningsindikerende arter blant de ti hyppigst
forekommende. Samlet ble alle stasjoner klassifisert til tilstandsklasse II: «god» for bunnfauna.
Støtteparameterne viste indikasjon på påvirkning gjennom mengde organisk karbon, samt noe lukt og
sverting av en liten del av én grabbprøve. Observert påvirkning var tydeligst ved stasjonen plassert ved
sørlig utslippspunkt, og mindre tydelig ved stasjonen plassert nordøst for det nordligste utslippspunktet.
Årsak er trolig knyttet til plassering av stasjonene; nederst i en skråning for førstnevnte og i
hovedstrømretning for sistnevnte. I hovedsak hadde sedimentet lys/grå farge og bestod av sand, med
varierende innslag av silt og grus. Alle stasjoner ble gitt beste tilstandsklasse for kobber (Cu) og sink
(Zn), pH/Eh samt oksygen.
Undersøkelsen fra 2017 er oppsummert i tabell 8, som viser at kjemisk status for sedimentkvalitet var
«svært god», mens de fleste faunaparametrene var «gode» eller «svært gode» i 2017 på alle tre stedene.
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Tabell 8. Oppsummering av resultater og klassifisering av Imarsundets tre undersøkte stasjoner i 2017,
fra sammendraget i Åkerblå AS sin rapport (Andersen 2017).

Anlegget på Nordheim har de foregående årene hatt levert i gjennomsnitt 8 millioner smolt, hatt en
gjennomsnittlig biologisk produksjon på omtrent 2380 tonn fisk og benyttet 2.060 tonn fôr i
gjennomsnitt årlig. Til tross for dette viste undersøkelsen i 2022 (Haug & Jacobsen 2022) en forbedring
i resipientens status for sedimentene fra forrige undersøkelse. Fra sammendraget hentes:
Undersøkelsen er utført iht. krav i utslippstillatelsen og etter ønske fra kunde. Samlet viser faunaresultatene svært gode forhold i influensområdet rundt Nordheim (tabell 9 og 10). Artssammensetningen
ble hovedsakelig dominert av forurensningstolerante arter (NSI 3), men ingen enkeltarter dominerte
stort. Biodiversiteten i området var samtidig høy. De geokjemiske resultatene støtter oppunder de gode
faunaforholdene da det ble registrert lave konsentrasjoner i hele området. Referansestasjonen viste
noenlunde tilsvarende forhold som i influensområdet og anses som representativ for nåværende tilstand
i området, og kan derfor brukes ved en eventuell fremtidig sammenligning.
Grunnet utfordrende prøveforhold ble stasjonene flyttet lengre unna utslippspunktene enn ønskelig og
stasjonene fra forrige undersøkelse ble opprettholdt. Det gjorde det derimot mulig å overvåke
utviklingen i området, og den viser at bunnforholdene har bedret seg noe fra 2017.
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Tabell 9. Hovedresultater fra undersøkelsen i 2022. Antallet arter og individer er oppgitt per
prøvestasjon og Shannon-wiener indeks (H'), Tilstandsverdi (økologisk kvalitetsratio: nEQR) og
klassifisering av kobber (Cu) er vurdert etter Veileder 02:2018 (2018) – fra Haug & Jacobsen (2022).

Tabell 10. Hovedresultater for sedimentkvalitet Måleusikkerhet er oppgitt i prosent for kobber, sink,
fosfor og nitrogen. Manglende data er merket med i.a. – fra Haug & Jacobsen (2022).

GODE OKSYGENFORHOLD I DYPVANNET
Det foreligger hydrografiske profiler fra Imarsundet ved to anledninger, fra 2017 og 2022, begge foretatt
av Åkerblå AS. I 2017 ble det observert 94 % oksygenmetning på 100m dyp ved prøvetakingen 25. april
2017 (Andersen 2017). Ved tilsvarende prøvetaking vår 2022 ble det observert 90% oksygenmetning
på 102 meters dyp på stasjon SAG-2 (Haug & Jacobsen 2022)
BIOLOGISK MANGFOLD - NATURTYPER
Det foreligger registrering av naturtyper i Imarsundet, som begrenser seg til en rekke «større
tareskogsforekomster» med B-verdi «viktig» (figur 10). Effektene av økt utslipp av organiske partikler
og næringssalter fra avløpsvann med grunne utslipp, slik som dette, vil kunne påvirke
tareskogforekomster. Grunnet fortynningseffekten er imidlertid effekten av utslipp normalt begrenset til
nærområdet rundt utslippet, men kan, avhengig av utslippsmengde og strømforhold, ha en negativ
påvirkning på naturtyper i en avstand på flere kilometer. For tareskog med stortare regnes generelt
langtidseffektene av næringssaltpåvirkning som lave (f.eks. Husa mfl. 2016), mens sukkertareskog og
ålegrasenger kan være mer utsatte. Risiko for eutrofieringseffekter, som økt vekst av opportunistiske
trådformete alger i strandsonen, vil være størst i grunne og innelukkete resipienter med lang strandlinje
og svak helning i strandsonen. Det antas ikke å være aktuelt her.
Generelt sett vil imidlertid økte havtemperaturer, endret avrenning fra land og forsuring i sjø, samt
endringer i havnivået i større grad kunne påvirke artssammensetning av både flora og fauna fra
strandsonen og nedover i vannsøylen. Arter som forekommer i naturtyper på grunt vann, som
sukkertareskog og bløtbunnsområder i strandsonen, er mer utsatt for direkte endringer, men er også mer
tilpasningsdyktige enn arter som lever på dypere vann under mer stabile forhold, som for eksempel
korallrev. Generelt vil imidlertid naturlig variasjon i klimaet dominere over menneskeskapte
klimaendringer 10-20 år frem i tid. Det er således flere forhold en økte utslipp fra anlegget på Nordheim
som kan påvirke forekomstene av tareskog i Imarsundet.
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Figur 10. Naturtyper registrert i Imarsundet begrenser seg til en rekke «større tareskogsforekomster»
med B-verdi «viktig». Kartet er hentet fra Miljødirektoratets «Naturbase»
BIOLOGISK MANGFOLD - ARTSFOREKOMSTER
Det er registrert en rekke artsforekomster av arter med nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistede arter
i områdene ved Imarsundet (figur 11), men de aller fleste av disse er enten koblet til terrestrisk miljø
eller gjelder registrering av sjøfugl. Ingen av sjøfuglene er registrert med hekkeaktivitet i nærområdet
til anlegget på Nordheim. Med få registreringer av sjøfugl, og siden det ikke er registrert hekkeaktivitet
i området, vil en utvidelse ved anlegget i liten grad medføre virkninger for disse artsforekomstene.
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Figur 11. Artsforekomster og arter av nasjonal forvaltningsinteresse registrert i Imarsundet begrenser
seg i hovedsak til registrering av sjøfugler. Kartet er hentet fra Miljødirektoratets «Naturbase»
BIOLOGISK MANGFOLD – GYTEOMRÅDER FOR TORSK
Hele Imarsundet er ført opp som gyteområde for fisk og torsk (figur 12). Det er overlapp mellom to
uavhengige registreringer, den ene for hele sundet er i regi av Havforskningsinstituttet, mens de snevrere
er i regi av Aure og Tustna Fiskarlag. Disse omfatter i hovedsak det samme, og her er vektlagt
Havforskningsinstituttets noe mer detaljerte kartlegging. Den omtaler området som «lokalt viktig»
gyteområde for kyst-torsk (C-verdi) med «middels» eggtetthet og «lite tilbakeholdelse av egg».
Registreringene er verifisert gjennom kartlegging.
Gytefelt for torsk er generelt avgrenset i vannsøylen til et vannlag på rundt 20-40 m dyp, og i en
tidsperiode fra januar til og med april. Dersom ikke eggene blir spredd med vannstrømmene, vil yngelen
av torsken bunnslår langs land på grunt vann (0-20 m dyp), hvor de så vokser opp. I områder med stor
tilbakeholdelse av egg, vil en kunne ha lokale bestander med lokal rekruttering. I Imarsundet blir
sannsynlivis eggene mer spredd, og bidrar til generell rekruttering til kyst-torsk i regionen.
Det er relativt lite kunnskap om påvirkning av oppdrett i sjø på gytefelt for torsk.
Havforskningsinstituttet har de siste årene forsket på oppdrett i åpne merder og gytefelt i Smølafjorden,
og de første resultatene viste at oppdrettsvirksomheten ikke virket avskrekkende på gytefisken (Meeren
m.fl. 2021). Det foreligger imidlertid ingen publiserte resultater ennå for påvirkning på egg og larver fra
renset avløpsvann fra landbaserte anlegg. Dette avløpet inneholder finpartikulært organisk materiale
med partikler mindre enn 100 µm med omtrent samme egenvekt som vann, og som effektivt spres,
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fortynnes og transporteres bort fra utslippsområdet med strøm og tidevann. Dette kan ikke
sammenlignes med partikulære urensete utslipp fra åpne merdanlegg i sjø, eller utslipp at steinstøv eller
andre partikler som kan klebe til egg og medføre at de synker. Påvirkningen på gytefeltet fra planlagt
økt utslipp av renset avløpsvann vil dermed være svært liten.

Figur 12. Gyteområder for fisk registrert i Imarsundet av Havforskningsinstituttet og regioanel
fiskeriinteresser viser at hele Imarsundet er gyteområde for torsk. Kartet er hentet fra Miljødirektoratets
«Naturbase»
BIOLOGISK MANGFOLD - NÆRLIGGENDE LAKSEVASSDRAG
Det er ingen økologiske funksjonsområder for anadrom laksefisk i Imarsundet (figur 13). Nærmeste er
Solskjelelva på vestsiden av Solskjeløya, der det etter lakseregisteret er 100m anadrom strekning
nedenfor Solskjelvatnet med en sjøaurebestand med «moderat status» med hovedpåvirkning lakselus.
Det er verken registrert laks eller sjørøye i vassdraget.
Vinsterneselva ligger mot Edøyfjorden nord på Ertvågsøya, og er ikke registrert med anadrome
bestander av laksefisk. Sjøaurebestanden ansees som tapt i lakseregisteret. Vågoselva sør på Ertvågsøya
har en sjøaurebstand med «moderat status» i 2021 på en 400m lang anadrom strekning (figur 13). Det
nasjonale laksevassdraget Surna, med den nasjonale laksefjorden indre deler av Halsafjorden ligger sørvest for Imarsundet, men det antas at utvandring for smolt skjer lenger vest enn Imarsundet.
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Figur 13. Laksevassdrag i regionen, fra Miljødirektoratets «lakseregister»
NATURVERN
Det er ingen naturverninteresser knyttet til Imarsundet eller de nærliggende områder langs sundet.

VIRKNING AV EN ØKT PRODUKSJON I ANLEGGET I NORDHEIM.
Det er beregnet at anlegget ved full produksjon av fisk på 9.000 tonn i året etter rensing vil slippe ut 555
tonn organisk stoff/TOC, 48 tonn fosfor og ca. 287 tonn nitrogen. Det er da antatt at en oppnår frafiltrerte
slammengder tilsvarende 10 % TS av mengde fôr benyttet. Dette er bedre enn nåværende
oppsamlingseffektivitet ved anlegget, men de nye anleggselementene, samt tiltak utført på nåværende
renseanlegg, vil sannsynligvis medføre en betydelig bedring i rensegrad og økning i frafiltrert mengde
slam.
VIRKNING PÅ RESIPIENTEN
Ved forrige resipientundersøkelse i 2017 var biologisk status i bunnfauna «god» og kjemisk status i
sedimentene jevnt over «svært god» for innhold av kobber og sink. Ved undersøkelsen i 2022 var
sedimentkvaliteten mye det samme, men situasjonen for bløtbunnfauna var bedre og «svært god».
Anlegget har i perioden levert i gjennomsnitt 8 millioner smolt årlig, hatt en gjennomsnittlig biologisk
produksjon på omtrent 2380 tonn fisk og benyttet 2.060 tonn fôr i gjennomsnitt årlig. Til tross for dette
viste altså undersøkelsen i 2022 (Haug & Jacobsen 2022) en forbedring i resipientens status for
sedimentene fra forrige undersøkelse.
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AKVAKULTUR OG SMITTEHENSYN
For et stort akvakulturanlegg, er det krav om avstand på minst 5 km til nærliggende matfiskanlegg,
stamfiskanlegg 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.

Figur 14. Akvakulturområder i nærheten av lokalitet Nordheim Fra fiskeridirektoratets kartløsning.
Nærmeste oppdrettslokalitet for laksefisk er undervisningslkaliteten 31338 Storskjeret, som ligger 6 km
rett nord for anlegget på Nordheim ute i Edøyfjorden (figur 14 og tabell 11). En regner med at
strømbildet i Edøyfjorden er relativt kraftig nordøstgående, og at eventuelle tilførsler fra avløpene fra
Nordheim vil ble kraftig fortynnet. Oppdrettsanlegget for algeproduksjon 34877 Solskjeløya ligger
nærmere enn 5 km, men eventuelle virkning for dette anlegget antas ikke å være konfliktfulle.
Tabell 11. Nærliggende lokaliteter med avstand i sjø til Mowi ASA avd Nordheim (se kart i figur 14).
Lokalitet
31338
10229
10224
19855
38477

Navn
Storskjeret
Fætten
Korsneset
Segelråa
Solskjeløya
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MTB
7.800
4.680
4.680
4.680
200 da

Avstand
6,0 km
14,3 km
13,6 km
18,2 km
4,1 km
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FISKEVELFERD
I Forskrift om drift av akvakulturanlegg, § 22, Vannkvalitet og overvåking, første ledd står det:
«Vannmengden, vannkvalitet, vanngjennomstrømningen og strømhastigheten skal være slik at fisken
har gode levekår, basert på fiskens art, alder, utviklingstrinn, vekt og fysiologiske og atferdsmessige
behov.» Mattilsynet sine anbefalte verdier er:
•
•
•

Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l
Ammonium-nitrogen NH4+ < 2 mg/l
Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l

Dette innebærer at i settefiskanlegg skal fisken til enhver tid sikres den vannmengde og vannkvalitet
som sørger for et godt internmiljø i karene slik at bl.a. pH, oksygennivå og nivået av
nedbrytingsproduktene CO2 og ammonium ligger innenfor akseptable tålegrenser. Dersom råvannet har
for lav pH og er ionefattig, bør råvannet behandles. Ved intensiv produksjon og redusert vannbruk må
det tilsettes oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. Vannet må også luftes for å få ut CO2.
Alle disse forholdene er redegjort for i tidligere kapitler.
I et resirkuleringsanlegg har man en situasjon der i praksis alt vannet resirkuleres, slik at her handler det
om hvilke løsninger som blir valgt for å håndtere alle de miljømessige utfordringene gjenbruk av vann
medfører for at fisken får et godt internmiljø i karene i samsvar med næringen og forvaltningen sine
krav. Sentrale elementer ved drift i et resirkuleringsanlegg er forholdet mellom fisketetthet i karene ved
ulike temperaturer og varierende pH, og vannets omløpstid i karene før det er skiftet ut i forhold til
fiskens toleranse for CO2, NH4+ og NO2- samt karenes selvrensingsevne i forhold til å transportere
fôrrester og fekalier ut av karene. I denne søknadsmessige sammenhengen bør det være tilstrekkelig å
vise til at det i dag er mange ulike leverandører av resirkuleringsteknologi, og utviklingen er kommet
dit hen at de anleggene som nå bygges med gjeldende resirkuleringsteknologi er meget driftssikre og
fullt ut vil kunne ivareta fiskens krav til et godt internmiljø i karene.
Tilsetting av oksygen gir en vannsparingseffekt. Det finnes ulike måter å tilsette oksygen på, men de
vanligste er tilsetting av oksygenovermettet vann på innløpsstokken til driftsvannet i tillegg til
individuell oksygentilsetting til hvert kar. I et resirkuleringsanlegg vil i praksis alt oksygenet tilsettes
gjenbrukt vann individuelt i hvert kar eller i hver resirkuleringsavdeling. Basert på de ulike prinsippene
for tilførsel av oksygen kan en oksygenere vannet som kommer inn til fisken i karet til 200 - 400 %
metning. Det er mulig å dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede metningen en
ønsker på ha i karene på anlegget.
Det er ikke ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn rundt 100 % metning, og Sintef Fiskeri og
Havbruk AS har utført målinger av bl.a. oksygennivå i oppdrettskar på flere anlegg i perioden 2003 –
2007, der oksygenovermettingen på driftsvannet 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 15). Målingene viste også at en har det høyeste oksygennivået langs karveggen og avtakende
inn mot karets senter der det var stor sammenheng mellom O2 gradienter og kardiameter (R2 = 0,75),
dvs. at gradienten øker med kardiameter. Det var også en meget god sammenheng (høy korrelasjon)
mellom O2 gradienter og fiskens oksygenforbruk i karet (R2 = 0,78), der gradienten økte med mengde
fisk og deres oksygenforbruk. Den største gradienten som ble målt i et oppdrettskar er ca 30 %. Dette er
typisk når vanntemperatur er høy i store kar med stor biomasse av fisk med et tilsvarende høyt samlet
oksygenforbruk. Vinterstid, med lavere temperatur var gradientene typisk 1-10 % avhengig av
karstørrelse. Det er også vist at O2 gradienter i oppdrettskar kan reduseres med 40-70 % ved karintern
CO2 - lufting i karet.
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Figur 15. Det er liten sammenheng mellom
oksygenmetningen i innløpsrøret og maksimalt registrert
oksygenmetning i oppdrettskar.

Sintef sine forsøk viser således at det er liten sammenheng (veldig svak korrelasjon) mellom
oksygennivå i karet og oksygenmetning i innløpet. Mattilsynets ønske om at oksygenmetningen i karene
ikke skal være over 100 % er faktisk ikke så langt unna i disse forsøkene, selv om det ble benyttet opp
mot 250 % oksygenmetning i driftsvannet. Skal en drive med intensivt oppdrett, er det ikke mulig å
unngå bruk av oksygentilsetting. Det er lenge siden en benyttet seg kun av det naturlige innholdet av
oksygen i vannet. En kombinasjon av karmiljø og fiskevelferd innenfor Mattilsynets grenser er godt
innenfor rekkevidde i omsøkte anlegg, selv ved betydelig oksygentilsetting.
I resirkuleringsanlegget vil en måtte følge forholdene nøye underveis, og dimensjonerende kapasitet på
lufting av vann og rensing av vannet i et kombinert mekanisk- og biologisk filter ansees ivaretatt ved
prosjektering av anlegget.

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER
Planlagte utvidete anlegg vil kunne gi et betydelig antall nye arbeidsplasser der anleggets estimerte
behov vil være over 6 - 8 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.

OM USIKKERHET VED VURDERINGENE
Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet ved de foretatte vurderinger diskuteres. Dette
inkluderer også vurdering av kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes
en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir
dette dersom det foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).
I denne, som i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskapen om naturmiljø og det
biologiske mangfoldet ofte være bedre enn kunnskapene om effekten av det aktuelle tiltakets påvirkning.
Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil usikkerhet i enten
verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut.
Dette medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større usikkerhet i grad
av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. For biologiske forhold
med middels til stor verdi er det imidlertid en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirkning
og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens.
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VANNFORSKRIFTENS § 12
Vannforskriftens § 12 omhandler «Ny aktivitet eller nye inngrep», og omtaler vilkår for når en ny
aktivitet i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at enten miljømålene ikke nås
eller at tilstanden forringes, når det skyldes:
- ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært
god tilstand til god tilstand.
Det kan selvsagt diskuteres hvorvidt en dobling av produksjon med punktutslipp for renset avløp i
vannforekomsten vil kunne medføre en lokal forringelse av miljøet. Det er her vurdert som at dette
likevel ikke vil medføre at miljømålet for vannforekomsten ikke nåes. Når et slikt tiltak kan medføre at
tilstanden går fra «svært god» til «god», må en i tillegg kunne dokumentere at følgende tre vilkår er
oppfylt, noe som her vil bli omtalt:
1. alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand,
2. samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av
miljøkvalitet, og
3. hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.
1. ALLE PRAKTISKE GJENNOMFØRBARE AVBØTENDE TILTAK
Mowi ASA avdeling Nordheim har fått utført omfattende undersøkelser og det skal også utføres
modelleringer av forholdene i resipienten Imarsundet, og på grunnlag av dette er søknaden utformet for
at tiltaket i minst mulig grad skal påvirker vannforekomstens økologiske tilstand.
2. SAMFUNNSNYTTEN MÅ VÆRE STØRRE ENN TAPET AV MILJØKVALITET
Mowi ASA avdeling Nordheim har i sin søknadsdokumentasjon redegjort for samfunnsnyttige sider ved
prosjektet. Vi vil her fokusere på tre hovedpoeng når det gjelder positiv nytte for lokale og regionale
forhold:
Det første gjelder all den økte lokale aktivitet i etableringsfasen når anlegget skal bygges. Det neste vil
på sikt være like viktig, og omfatter økt antall bærekraftige arbeidsplasser med tilhørende ringvirkninger
for lokalsamfunnet. Det tredje poenget handler om positive miljøkonsekvenser i forhold til dagens
produksjon av laks i åpne merder i sjø, der utsett av større postsmolt i sjøanleggene vil redusere
produksjonstid i sjø med tilsvarende redusert risiko for spredning av lakselus med potensielle negative
effekter på overlevelse av den utvandrende ville laksesmolten og for sjøauren i fjordene. Den her
skisserte produksjon av postsmolt i et lukket landbasert anlegg vil ha de beste muligheter for å sikre en
bærekraftig produksjon av laks og ørret uten at det medfører verken rømming, økt smittepress av
parasitter eller sykdom på de ville fiskebestandene i regionen.
3. VALGTE TEKNISKE LØSNING

Mowi ASA avdeling Nordheim er et RAS-anlegg med både fosfor-felling og nitrogen-fjerning,
og har valgt en teknisk hovedløsning med svært lavt vannbruk i hele produksjonen. Anlegget greier ikke
samle opp så store mengder slam som antatt i gjeldende beregningsmetoder, men har flere nivå med
biofiltre som også henter ut oppløst organisk stoff i resirkuleringsprosessen i større grad enn det som
fanges opp av slambetraktningene aleine. Rensegrad beregnet basert på målinger i avløp ved anlegget
er imidlertid mye bedre, og for et slikt anlegg vil dette kanskje være et bedre mål enn slambetraktninger
aleine. Videre overvåking som også inkluderer målinger av rejektvannet, vil kunne bekrefte dette.
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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.
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 «svært godt» for temaene som er omhandlet i denne utredningen,
når en også viser til de tidligere utredninger i forbindelse med søknaden om nyetableringen av anlegget
(§ 8). Det foreligger NVE konsesjon for uttak av vann. Det foreligger også en godkjent reguleringsplan
for det omsøkte anlegget med tilknyttede aktiviteter. Påvirkningen på naturmangfoldet i den marine
resipienten ansees tilstrekkelig dokumentert gjennom tidligere og nylig utførte undersøkelser og
strømmålinger samt gjennomgang av foreliggende kunnskap og offentlige databaser. Føre varprinsippet behøver derfor ikke å komme til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9).
I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 er det omsøkte tiltaket et Vedlegg II
tiltak som skal behandles etter § 12 i nevnte forskrift. I forhold til § 12 i forskriften kan tiltakshaver be
om at ansvarlig myndighet avklarer om tiltaket skal konsekvensutredes eller selv foreta en
konsekvensutredning. Hvis et tiltak antas å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og
virkningene ikke er tilfredsstillende belyst i søknaden, skal ansvarlig myndighet kreve
tilleggsutredninger etter § 27. Krav om tilleggsutredning skal sendes forslagsstilleren innen fire uker
etter fristen i høringen av søknaden.
I dette tilfelle anser en kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å kunne si at tiltaket ikke vil få
vesentlige virkninger på miljø, biologisk mangfold og samfunnsinteresser, og en vurderer det slik at
denne søknaden ikke trenger noen ytterligere konsekvensutredning.
For å kunne være helt trygg på dette, er det i tillegg bestilt en modellering av hvordan de økte utslippene
vil kunne påvirke vannkvaliteten i Imarsundet. Dette vil også kunne dekke opp for vilkårene i
vannforskriftens §12 dersom tilstanden viser seg å endres fra «svært god» til «god» når det gjelder
næringsrikhet i overflatevannmassene. Disse vil ettersendes når de foreligger.
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