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FORORD  
 

Alsaker Fjordbruk AS søker om et fleksibelt landbasert RAS I anlegg, med konsesjon for klekkeri, 

smolt- og postsmoltproduksjon samt vederlagsfri konsesjon for matfiskproduksjon, med en samlet 

årlig ramme på 100.000 tonn på næringsområdet i Nedrevåge i Tysnes kommune i Vestland. 
 

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet og sammenstilt dette dokumentasjonsgrunnlaget for en søknad 

om vederlagsfri landbasert konsesjon. 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 enkel konsekvensutredning. 

 

Dokumentasjonen er basert på foreliggende informasjon fra tiltakshaver, samt utførte strømmålinger 
(Furset 2021), forundersøkelser (Økland mfl. 2021), naturtypekartlegging i Onarheimsfjorden og 

konsekvensutredning (Todt og Huseklepp 2021) samt modellering av utslipp (Frøseth 2021, Fjørtoft 

2021). Rapporten 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 Alsaker Fjordbruk AS for oppdraget og særlig Kristian Råsberg for et 
godt samarbeide underveis. 

 Bergen, 15. desember 2021. 
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SAMMENDRAG  
 

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

konsesjon for Alsaker Fjordbruk AS på Nedrevåge i Tysnes kommune, med konsekvens-

utredning. Rådgivende Biologer AS, rapport 3502, 43 sider, ISBN 978-82-8308-867-0. 
 

Alsaker Fjordbruk AS søker om et fleksibelt landbasert RAS I anlegg, med konsesjon for klekkeri, 
smolt- og postsmoltproduksjon samt konsesjon for matfiskproduksjon, med en samlet årlig ramme på 

100.000 tonn på næringsområdet i Nedrevåge i Tysnes kommune i Vestland. Denne rapporten 

oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for de omsøkte utslippsrammene etter 
Forurensningsloven, tillatelse etter Matloven samt konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven.   
 

NVE har i epost 16. juni 2020 sagt at siden anlegget sitt ferskvannsbehov skal dekkes med avsalting 

av sjøvann, trenger ikke NVE å gjøre en ytterligere vurdering i saken. Tysnes kommune har i brev 

datert 13. mai 2020 sagt at det omsøkte anlegget kan realiseres i samsvar med føringer i plankart og 
vedtekter i reguleringsplan for Nedrevåge Næringsområde. 
 

Anlegget planlegger en årlig produksjon på 20 millioner slakteklar fisk på 5,1 kg tilsvarende en 

årsproduksjon på 100.000 tonn. Samtidig søkes det om en fleksibilitet i konsesjonen som tilsier en 

mulighet for å kunne produsere egen settefisk og postsmolt i anlegget der inntil halvparten av 
tillatelsen, for eksempel 18,5 – 50 millioner postsmolt mellom 1 kg og 2,7 kg, kan produseres for 

utsett på egne matfisklokaliteter i sjø. Samlet årlig produksjon ved fullt utbygd anlegg vil uansett ikke 

overskride 100.000 tonn fisk, med tilhørende bruk av 115.000 tonn fôr. Utslippet er vist i tabell 1. 
 

Tabell 1. Omsøkt årlig utslippsramme fra en produksjon på 100.000 tonn ved bruk av 115.000 tonn 
fôr i det nye landbaserte RAS I anlegget i Nedrevåge til Alsaker Fjorbruk AS. 
 

Omsøkt ramme «Nedrevåge Matfisk» Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

Utslipp til sjø  5.014 tonn 867 tonn 10.319 tonn 

Spesifikt utslipp (kg/tonn produsert biomasse) 50,1 8,7 103,2 
 

Det rensete avløpet planlegges sluppet ut i sjø i overgangen mellom Onarheimsfjorden og 
Kvinnheradsfjorden på rundt 190 meters dyp. Undersøkelser utført i 2021 viste jevne strøm- og 

utskiftingsforhold i vestlig retning utenfor avløpet og med sterkest strøm nær bunnen (Furset 2021), og 

en forundersøkelse i resipienten i 2021 viste gode naturgitte forhold for nedbryting av organisk 
materiale fra de planlagte utslippene fra anlegget (Økland mfl. 2021). En konsekvensvurdering viste til 

noe negativ konsekvens for naturmangfold og for naturressurser (Todt & Huseklepp 2021). En 

modellering av utslippet viste en dyp innlagring i vannsøylen rundt 140 meters dyp uten påvirkning på 
primærproduksjonen i de øvre vannmasser. Mesteparten av utslippene vil i all hovedsak sedimentere i 

et område som avgrenser seg fra noen hundre meter sør og vest for utslippspunktet til rundt 1,7 km 

nord – nordøst for utslippspunktet, men at større deler av Onarheimsfjorden blir influensområde for 

utslippet (Fjørtoft 2021, Frøseth 2021).   
  

Det er inkludert en konsekvensvurdering, der en tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12 for 

vurdering av virkning på det ytre miljø. Den omsøkte nyetableringen medfører ikke naturinngrep 

utover bygging av et landbasert matfiskanlegg på selve anleggsområdet, som i kommuneplanen er 
avsatt til akvakultur. 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.  
 

Landbasert produksjon av matfisk vil ha de beste muligheter for å sikre en bærekraftig produksjon av 
laks og ørret uten at det medfører verken økt smittepress av parasitter eller sykdom på omgivelsene. 

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

arbeidsplasser, men ikke minst ved å 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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ALSAKER FJORDBRUK AS SITT «NEDREVÅGE MATFISK» 
 

GEOGRAFISK PLASSERING AV LOKALITETEN  
 
Nedrevåge Matfisk er heleid av oppdrettsselskapet Alsaker Fjordbruk AS, og skal drive med 

matfiskproduksjon av laks i et nytt resirkuleringsanlegg i Nedrevåge i Tysnes kommune. Lokaliteten 
ligger ut mot Onarheimsfjorden (posisjon senter N: 59o 58,853’ Ø: 5o 40,037’, jf. figur 1 - 3). 

Anlegget skal forsynes med sjøvann via en inntaksledning på rundt 80 meters dyp sør for Nedrevåge 

på høyde med Blåholmen i Onarheimsfjorden (figur 1). Alt ferskvann til anlegget produseres fra 

behandlet, microfiltrert og avsaltet sjøvann. Sjøvannet vil videre gjennomgå høydose UV behandling 
(opp mot 220 mJ/cm²) før det slippes inn i produksjonsanlegget (15 – 32 ‰ brakkvann/sjøvann). 

Renset utslipp er planlagt lagt ut på rundt 190 m dyp øst i Onarheimsfjorden.  

 

Rådgivende Biologer AS

1 km

Nedrevåge Matfisk

Nedrevåge Matfisk

Sjøvannsinntak 80 m dyp

Avløp 190 m dyp

 
 

Figur 1. Oversikt/planskisse over det planlagte matfiskanlegget i Nedrevåge samt utslipp og 

sjøvanninntak i Onarheimsfjorden. 

 
 

Matfiskproduksjon på land er en del av selskapets strategi om en videreføring av den kontrollerte 

produksjonen i smolt- og postsmoltfasen. Overføring til et vekstanlegg med stabilt karmiljø og like 
god kontroll på miljøparameterne som i postsmoltfasen, vil sørge for fortsatt god fiskevelferd, lav 

eksponering for sykdom og ingen påvirkning fra alger eller lakselus fra sjø. Matfiskproduksjon på land 

representerer store muligheter for økt produksjon i etablerte sjømatregioner og økt utnyttelse av 

eksisterende infrastruktur til sjøs og over land, uten det samme «foravtrykk» som nåværende 
matfiskproduksjon i åpne merdanlegg uten rensing.   
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Figur 2. Plangrensen for det nye anlegget i Nedrevåge Næringsområde (gnr. 137 bnr. 8), som Tysnes 

kommune i brev av 13. mai 2020 sier er i samsvar med føringer i plankart og vedtekter i 
reguleringsplanen fra 2003. 
 

Alsaker Fjordbruk AS søker om et fleksibelt anlegg for både smolt- og matfiskproduksjon for 
laksefisk innenfor Nedrevåge Næringsområde (jf. figur 2). Det foreligger en godkjent reguleringsplan 

fra 2003 hvor det området som anlegget er planlagt etablert er avsatt til byggeområde for kontor/ 
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industri og industri/lager. Det var da også planlagt et lakseslakteri på tomten, med tilhørende 

ventemerder i sjø utenfor. Alsaker Fjordbruk AS har i møte med Tysnes kommune bedt om en 

avklaring på om deres nye planer for et matfiskanlegg i Nedrevåge kan realiseres i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan, og Tysnes kommune har i brev datert 13. mai 2020 sagt at: 

 

«Nedrevåge Matfisk skal opparbeidast innanfor areala til planen sine hovudføremål. Kaiareal eller 

område direkte i strandlinja skal ikkje endrast, verna kulturminne vert framleis sikra med omsynssone, 
avkøyring frå fylkesveg vert uforandra, og vestlandsk byggeskikk kan framleis ivaretakast gjennom 

form og materialval. På grunnlag av dei opplysningar kommunen har fått så langt så ser me at 

Nedrevåge Matfisk kan realiserast i Nedrevåge Næringsområde.» 
 

Det omsøkte anlegget kan således realiseres i samsvar med føringer i plankart og vedtekter i 

reguleringsplan for Nedrevåge Næringsområde. 

 
NVE har i epost 16. juni 2020 sagt at siden anlegget sitt ferskvannsbehov skal dekkes med avsalting 

av sjøvann, trenger ikke NVE å gjøre en ytterligere vurdering i saken.  

 

ANLEGGET 
 

Anlegget vil i sin helhet bli bygget som et RAS I anlegg med klekkeri, smolt- og postsmoltanlegg, 

med påfølgende matfiskproduksjon fram til 5,1 kg slakteklar fisk. To og to kar utstyres med sin egen 

resirkuleringsenhet, som da utgjør en egen produksjonsenhet/smittemessige enhet (figur 3). Ved 
resirkulering vil vannforsyningen bestå av 99 % resirkulert vann og 1 % nytt vann (spedevann). 

 

Ved bygging av et RAS I anlegg er mengden nytt vann i resirkuleringsanlegget (spedevann) beregnet 
til 500 liter spedevann pr. kg fôr gitt. Ved en årsproduksjon på 100.000 tonn laksefisk vil anlegget ved 

en jevn produksjon ha et daglig forbruk av fôr pr dag på omtrent 315 tonn. Dette tilsier et samlet 

spedevannsbehov på 157.500 m³ pr døgn eller omtrent 110 m³/min ved den omsøkte produksjonen. 
 

Driftsvannet som resirkuleres vil bli partikkelrenset gjennom et mekanisk filter, ammonium blir 

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

UV-behandlet for å fjerne bakterier og virus før det returneres til oppdrettskarene.  
 

Karkapasiteten for tilvekst i resirkuleringsanlegget er fordelt på 126 oktagonale 20 m kar med 

vannhøyde 11,5 m og volum på 4.250 m³ = 535.500 m³. Anlegget planlegger også etter hvert å få på 
plass en ren ferskvannsavdeling for klekking og smoltproduksjon, og dette vil komme i tillegg.  

  

Figur 3 viser en skisse over et rent påvekstanlegg for produksjon av matfisk slik som det framstår på 
søknadstidspunktet. Verken plassering av en framtidig ferskvannsavdeling for produksjon av smolt, 

UV-anlegg, avsaltings-/osmoseanlegg, vannbehandlings-anlegg og tanker for avsaltet ferskvann eller 

sjøvann til anlegget, renseanlegg med filter for utslipp, slamtanker administrasjon, servicefunksjoner, 

lager, verksted, osv. inngår i denne skissen, men vil komme i forbindelse med selve byggesøknaden 
når anlegget er detaljprosjektert og faktisk skal bygges. Det er vist til at det er plass til 126 kar av den 

omsøkte størrelse samt manøvreringsareal og leveringskai.  

  
Matfiskanleggets karkapasitet for påvekst er på totalt 535.500 m³, og med en maksimal stående 

biomasse på rundt 29.000 tonn fisk i anlegget hele året ved innsett av 150 grams smolt og levering av 

5,1 kg slakteklar fisk, vil gjennomsnittstettheten i anlegget ikke overstige 54,2 kg/m³. 25 av karene 

(106.250 m³) vil bli benyttet til produksjon av fisk fram til 1,4 kg (påvekst fase 1), mens de resterende 
karene (429.250 m³) vil bli benyttet til produksjon av leveringsklar matfisk på 5,1 kg (påvekst fase 2).  

 

Ved innsett av 150 grams smolt i ett kar, vil denne gruppen splittes etter 18 uker og flyttes over i 4 nye 
kar, som etter nye 18 nye leveres som slakteklar fisk på 5,1 kg. Fisketettheten i karene vil komme opp 

mot 95 kg/m³ før fisken splittes over i fire nye kar, der tettheten i karene vil komme opp mot 85 kg/m³ 

rundt tidspunktet for levering av slakteklar fisk (tabell 2). 
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Figur 3. Oversikt over det nye resirkuleringsanlegget med sine 126 kar slik som det framstår på 
søknadstidspunktet. Anlegget bygges som et påvekstanlegg der to og to kar utstyres med hver sin RAS-

enhet og således utgjør disse to og to karene hver sin egen smittemessige atskilte produksjonsenhet.    
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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 høye fisketettheter er det 

også viktig med rett vannstrøm i karene slik at fisken bruker energi på å svømme og ete, og ikke slåss 
om plass med sine artsfrender. Omsøkte anleggskonfigurasjon er en planskisse, som også kan endres 

underveis i utbyggingsprosessen for å tilpasse den mengde fisk anlegget til enhver tid ønsker å 

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

forsvarlige rammer med hensyn på fiskevelferd og miljø. 
 

VANNKVALITET OG FISKEVELFERD 
 

Det finnes i dag anlegg som drifter sin landbaserte produksjon med avsaltet sjøvann med bruk av 
Reversed Osmosis (RO). RO er dominerende teknikk for store nye avsaltingsanlegg til drikkevann og 

kjente produsenter leverer kompakte anlegg til bla. landbasert oppdrett og brønnbåter. Tester og 

utredninger for avsaltet sjøvann ved bruk av RO anlegg viser vannkvaliteter som er egnet til bruk 

innen oppdrett (se vedlagte NIVA rapport for Nekst AS sitt landbasert oppdrettsanlegg 2016) med 
følgende oppsummering; «Med utgangspunkt i typisk sjøvann har en ved avsalting laget en 

vannkvalitet med middels pH, lav ionstyrke/bufferkapasitet og svært lave metallkonsentrasjoner. Med 

unntak av et visst behov for å øke pH, Ca-nivåer og bufferkapasitet noe skulle dette være en 
vannkvalitet som kan være godt egnet for oppdrett». Nevnte behov justeres ved bruk av marmorfilter 

og bufring med sjøvann og/eller kalk/natronlut om nødvendig. 
 

Basert på studier og erfaring har Alsaker Fjordbruk AS konkludert med at vannkjemiske avvik og 
problemer i RAS-anlegg nesten utelukkende skyldes driftsfeil som påvirker de basale og 

grunnleggende viktige kar-miljøparameterne. I all hovedsak synes problemer med vannkjemi å være 

forårsaket av uønskede variasjoner/forandringer i pH, TAN (NH4+-NO2-NO3) og alkalinitet. Med 
design av anlegg og god opplæring av driftspersonell sammen med en enkel og tydelig driftsinstruks, 

vil risikoen for slike problem kunne reduseres kraftig. Dette er et viktig mål med driftsstrategien til 

Alsaker Fjordbruk, og erfaring så langt viser at det fungerer i praksis. Selskapet opererer med 

grenseverdier for vannkvalitet som vist i tabell 2. 
 

Tabell 2. Grenseverdier for vannkjemi. Tall fra Alsaker Fjordbruk AS.   

 

Temperatur  14 °C 150 – 5150 gram 

Oksygen avløp >80 %   

TGP / Nitrogen <101,5 %   

CO 2 <15 mg/l   

pH 7,3-8,1 pH   

Ph-dropp  <0,5 pH innløp/utløp 

TAN <2 mg/l mg/l   

NH3-N 0,012 mg/l   

NO2-N <0,1 mg/l Ferskvann 

NO2-N <2 mg/l Sjøvann 

NO3-N <80 mg/l   

Alkalinitet 100-200 mg/l   

Redox <350 Mv utløp kar 

Salinitet  15-32 Ppt 150 – 5150 gram 

 

 
Gassproblematikken er også viktige faktorer for en god fiskevelferd. Det legges derfor opp til at en 

skal måle og logges både totalgasstrykk (TGP), nitrogen overmetning, oksygenkonsentrasjon og CO2, 

slik at nødvendige tiltak kan settes i verk i god tid. 
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Det er gjort mye forskning på hva som er akseptable nivåer for vannkvalitet i produksjonsvann for 

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

• Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l  

• Ammonium-nitrogen NH4
+ < 2 mg/l 

• Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l 

 
Dette er også nedfelt som veiledende verdier i merknadene til § 21 i akvakulturdriftsforskriften, og 

Mattilsynet legger disse størrelsene til grunn som veiledende måleparametere for landbaserte 

settefiskanlegg med laksefisk. Karluftere kan fjerne inntil 65 % av CO2, mens oppløste 

nitrogenforbindelse som nitrat, nitritt og ammonium ikke kan luftes ut. Disse blir i RAS anlegg 
imidlertid redusert i biofilteret og i tillegg gjennom mengden nytt vann inn til karene.  

 

I RAS-anlegg der det benyttes sjøvann, foreligger en større del av TAN (total ammonium nitrogen) 
som uionisert ammoniakk på grunn av gode pH-verdier, og det er denne formen som kan være giftig 

for fisk. Ammoniakk-formen er meget giftig for fisk, mens oppløst og målbar ammonium er relativt 

ugiftig. Dette er en likevekt som er påvirket av temperatur og surhet (pH), og særlig ved høye verdier 

av begge vil andelen ammoniakk kunne bli høy 

 

NH4
+ (=oppløst og målbart ammonium)  NH3 (=giftig ammoniakk-gass) + H+ 

 

Lethalnivået av ammoniakk i saltvann er nokså usikkert for laks, men en kan antyde 0,08 – 0,45 mg/l 

NH3. Lave nivå av ammoniakk fører til stress og gjelleskader, og for å unngå slike subletale effekter, 
antar en at nivået bør ligge under 0,005 mg/l NH3 hos fisk generelt, og under 0,001-0,005 mg/l NH3 

hos laksefisk. Konsentrasjonene av total ammonium/ammoniakk (TAN) ligger typisk mellom 0,01 og 

0,1 mg/l i norske matfiskanlegg (Stefansson m. fl. 2002).   
 

I vannkvalitetsprogrammet for oppdrettslaks er det anbefalt at ammoniakk-konsentrasjonen skal ligge 

under 2 µg NH3/l ved kronisk eksponering av laksefisk (Bjerknes 2007). I 2004 – 2005 ble det utført 

en utredning av vannkvalitet relatert til dyrevelferd for Mattilsynet i forbindelse med utarbeiding av 
forskriftsbestemmelser for dyrevelferd (Rosten m.fl. 2005). I denne utredningen ble det for en rekke 

utvalgte parametre angitt grenseverdier der disse ble delt inn i fire ulike nivå: Optimum. Er det nivå 

man bør strebe etter å tilby med minst mulig variasjoner. Tålbart. Er det nivå man ser at fisken 
utsettes for og takler i en oppdrettssituasjon. Betinget. Er nivå som fisken kan takle gitt at andre 

faktorer er spesielt gunstige. Ikke akseptabelt. Er nivå man vil kunne få økt dødelighet for denne 

parameteren alene. For innholdet av ammoniakk i produksjonsvann for oppdrettsfisk i kar på land er 
følgende grenseverdier angitt (tabell 3): 

 

Tabell 3. Krav til maksimalinnhold av NH3 i oppdrettsvann for laksefisk. 

 

Optimum Tålbart Betinget Ikke akseptabelt 

< 2 µg/l 2 – 25 µg/l 25 – 70 µg/l > 70 µg/l 

 

Ut fra anleggets egne anbefalte grenseverdi av NH3 i tabell 2 på 12 µg/l i karene ligger det godt 
innenfor den tålbare grensen på 25 µg/l, som er regnet som det nivået man ser at fisken utsettes for og 

takler i en oppdrettssituasjon (jf. tabell 3).  

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

man benytter sjøvann. Sjøvann inneholder høyere konsentrasjoner av sulfat, som gir grunnlag for H2S 

dersom det overtid oppstår lommer med oksygenfrie forhold. Antall alvorlige hendelser med H2S har 

blitt redusert de siste årene, hovedsakelig på grunn av bedre opplæring og kontroll på sirkulasjon i 
anleggene. God drift og godt design av anlegg har redusert faren for H2S-forgiftning betydelig.  

 

Anlegget planlegges med 126 store fiskekar på 4.250 m³ der to og to kar er knyttet til sin egen RAS-
enhet. Denne inndelingen gjør at anlegget kan holde de ulike innsettene av fisk som til enhver tid er i 

anlegget, adskilt fra andre innsettgrupper fram til de er 1,4 kg. Da splittes og fordeles fisken på åtte 
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nye kar der fisken står fram til slakt. Dette betyr at om det skulle oppstå sykdomsproblemer i anlegget, 

vil det kun berøre mindre deler av fisken i anlegget. Ved et sykdomsutbrudd i innsettkaret (påvekst 1), 

vil dette berøre rundt 2,8 % av fiskemengden produsert gjennom året. Ved et sykdomsutbrudd i to av 
de åtte påvekstkarene (påvekst 2), vil dette berøre kun rundt 0,7 % av fiskemengden. 

 

 

VANNINNTAK OG VANNBEHANDLING  
 
Anlegget planlegger sitt vannbehov av ferskvann via et avsaltingsanlegg for sjøvann. Dette vil bli 

benyttet til ferskvannsdelen av anlegget for klekking bog produksjon av smolt, mens det vil bli 

benyttet til å regulere saliniteten av sjøvannet i anlegget til omtrent 15 ‰ ved produksjon av 
postsmolt, mens det vi variere mellom 15 til 32 ‰ på produksjon av matfisk. Behovet for avsaltet 

ferskvann vil kunne komme til å variere mellom 3.400 m³ i døgnet til opp mot 62.000 m³ i døgnet 

avhengig av hvilken salinitet en planlegger å benytte i produksjonen av matfisk. Vannet tas inn via 

samme inntak som sjøvannsinntaket til anlegget og renses og UV behandles før det fordeles til karene.  
  

Sjøvanninntaket til anlegget planlegges lagt på ca. 80 meters dyp sør for Nedrevågen på høyde med 

Blåholmen ute i åpen sjø i Onarheimsfjorden (omtrentlig posisjon N: 59o 58,182’ Ø: 5o 39,930’, figur 

1). Spedevannet vil bli partikkelfiltrert og desinfisert med UV som overholder dosekravet på minimum 

135 mWs/cm2 før det fordeles til anlegget. Alle UV-anlegg, både for ferskvann og sjøvann vil være 

godkjent etter "forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert 

virksomhet". 
 

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

(grunnoksygenering) og ved diffusorer til de enkelte karene. I resirkuleringsanlegget 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 oksygentilsetting til hvert av karene i 

påvekst 1- og 2-avdelingen. Til dette benyttes oksygeninnblander (lavtrykksinnløser) på vanninntaket 
til hvert enkelt kar (Oxytech).  
 

For eksempel 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 tillegg vil hver RAS-enhet tilknyttet to kar ha system for rensing og filtrering av vannet, intern 

sirkulasjon av vannet og utlufting av CO2. Dette systemet gir fisken et stabilt og godt miljø. To kar 

utgjør sin egen driftsenhet, slik at hvert innsett holdes adskilt som egne grupper fra innsett.  
 

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

og filtreres (biologisk vannbehandling) der prosessen sørger for nedbryting av ammonium til nitrat. I 

ferskvannsavdelingen UV behandles også vannet i forbindelse med biofiltreringen. Et biofilter kan 
være av typen MBBR (moving bed bioreactor) og/eller MBR (submerged fixed bed reactor) og trenger 

en viss modningsprosess i oppstartsfasen. I denne fasen er det viktig å overvåke konsentrasjonen av 

nitritt inntil nitrifikasjonsprosessen er i likevekt. Omsetningshastigheten og kapasiteten i et biofilter er 
svært avhengig av riktig vannkjemi (pH og alkalitet) og temperatur. Nitrifikasjonsbakteriene er 

varmekjære og trives og omsetter best ved temperaturer over 30 ºC og ved en pH på 8,0 – 8,5, der det 

tilstrebes å holde en pH på 7,5 i et resirkuleringsanlegg. pH kontroll og pH justering vil derfor være en 
avgjørende faktor i et slikt resirkuleringsanlegg.  
 

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

hydrauliske kapasitet. Det er et uttrykk for karenes selvrensingsevne, dvs at avfall som samles på 
bunnen også skylles til avløp. Hydraulisk kapasitet i karene er en funksjon av mengde fisk i karene, 

karenes volum samt mengde nytt spedevann i karene. Samtidig vil en i f. eks karene med resirkulering 

der mengde nytt vann utgjør kun 1 %, måtte sørge for tekniske innretninger som skaper en tilsvarende 

god internsirkulasjon i karene som i et gjennomstrømmingsanlegg. For å opprettholde en stabil 
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vannkvalitet, er vannets oppholdstid i hvert kar ca. 25 – 56 minutt. Dette sikrer god partikkelfjerning 

og stabil vannkjemi i hele vannsøylen og karets radius.  

 

PLANLAGT PRODUKSJON 
 
For å kunne oppnå en årsproduksjon på 100.000 tonn i året i det omsøkte anlegget er følgende 

forutsetninger lagt til grunn: 

 

• Ved innsett av 150 grams smolt går det 36 uker til levering av slakteklar matfisk på 5,1 kg. 

• Anlegget består av 126 stk. 20 m kar med vannhøyde 11,5 m og et volum på 4250 m³. Dette gir et 
disponibelt karvolum på til sammen 535.500 m³.  

• For å utnytte det relativt store karvolumet og den lave fisketettheten ved innsett av fisk, settes et 

større antall smolt inn i hvert kar i påvekst 1 fasen. Når fisken etter 18 uker er 1,4 kg, tømmes 

karet ved en fisketetthet på vel 90 kg/m³ og fordeles på fire nye kar. Når fisken i disse fire karene 
etter nye 18 uker er 5,1 kg, leveres fisken til slakt etter en – to ukers sulting ved en fisketetthet i 

karene på 85 kg/m³. 

• Det forutsettes at 25 kar til enhver tid benyttes til å produsere fisk opp mot 1,4 kg (påvekst 1), og 

at 100 kar til enhver tid benyttes til å produsere matfisk på 5,1 kg (påvekst 2).  

• Beregnet tilvekst følger erfaringstall fra RAS leverandører der det er beregnet rundt 20 % høyere 

tilvekst enn standard tabeller for tilvekst av laks i sjøanlegg slik at det ved innsett av 150 grams 
smolt tar 18 uker å nå en fiskevekt på 1,4 kg og ytterligere 18 uker fram til fisken er 5,1 kg.  

• For å oppnå en jevn og markedstilpasset produksjon og levering av fisk gjennom året, bli det satt 

inn 150 grams smolt i to kar og levert slaktefisk 5,1 kg fisk fra 8 kar ca hver 10. dag gjennom 

året.  
 

Fisken går på 15 ‰ sjøvann fra innsett som 150 grams smolt, som gradvis kan økes opp mot 32 ‰ 

sjøvann fram mot leveringsklar fisk. Temperaturen i vannet er 14 °C gjennom hele perioden. 
Vannbehovet (internutskiftingen i RAS anlegget) er satt til 0,6 l/kg fisk/min fra innsett og fram til 500 

gram og deretter 0,4 l/kg fisk/min fram til levering, noe som tilsier en utskiftingsrate i karene på fra 

rundt en time til ned mot 30 minutter når fisketettheten i karene øker. 

 
En typisk matfisk-produksjon vil bestå av at det settes inn 290.000 stk. 150 grams smolt i ett kar 

(påvekst 1). Etter 18 uker er fisken 1,4 kg, og fisketettheten i karet er da blitt 95 kg/m³. Karet tømmes 

for fisk, som fordeles i fire nye kar med 71.200 fisk i hvert kar (påvekst 2). Påvekst 1 karet blir 
rengjort og desinfisert og med nytt innsett av 150 grams fisk uken etter. Etter innsett av 1,4 kg fisk i de 

fire karene (påvekst 2), tar det nye 18 uker inkludert to ukers sulting for å fullføre en produksjon av 

slakteklar fisk på 5,15 kg. De fire karene blir rengjort og desinfisert og klar til å ta imot neste gruppe 

med 1,4 kg fisk.  
 

I en slik matfisk-syklus kan man hver 19. uke sette inn 290.000 stk. 150 grams smolt i hvert av karene 

i «påvekst 1», overføre 284.000 1,4 kg stor fisk til fire kar i «påvekst 2», og levere omtrent 281.000 
slakteklar fisk på 5.1 kg fra de fire karene.  

 

Dette tilsier at hvert påvekst 2 kar vil kunne klare 2,89 sykluser med slakteklar matfisk i året, 
tilsvarende 1047 tonn i året. Og i 100 kar vil en kunne oppnå en årsproduksjon på 104.700 tonn. Dette 

gir en produksjon på 246 kg pr m³ oppdrettsvolum. Det er beregnet en frasortering og svinn på 3 % fra 

hvert innsett, som til sammen utgjør et svinn på rundt 950 tonn. 

 
Tilveksten for hver enkelt fiskegruppe i anlegget vil bli som vist i tabell 4. 
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Tabell 4. Snittvekt dag syv i hver produksjonsuke fra innsett av 150 grams fisk til leveringsklar laks i 

ett kar i anlegget i Nedrevåge, basert på Skretting sin tilveksttabell for fisk i sjø fram til 5,15 kg 

inkludert et tillegg i SGR på 20 % grunnet forventet stabilt karmiljø i et RAS anlegg uten håndtering 
av fisken. Det settes inn 290.000 stk i hvert kar, som etter 18 uker splittes på fire nye kar. 

 
Uke

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum fisketetthet

1000 gram tonn m³/minutt m³ kg/m³
1 290,0 150 43,5 Innsett av 150 grams fisk 14 26,1 4 250 10,2
2 289,7 182 52,7 påvekst 1 14 31,6 4 250 12,4
3 289,4 214 61,9 14 37,2 4 250 14,6
4 288,8 251 72,5 14 43,5 4 250 17,1
5 288,6 292 84,3 14 50,6 4 250 19,8
6 288,3 339 97,7 14 58,6 4 250 23,0
7 288,0 391 112,6 14 67,6 4 250 26,5
8 287,7 449 129,2 14 77,5 4 250 30,4
9 287,4 513 147,4 14 59,0 4 250 34,7

10 287,1 584 167,7 14 67,1 4 250 39,5
11 286,8 661 189,6 14 75,8 4 250 44,6
12 286,5 745 213,5 14 85,4 4 250 50,2
13 286,3 837 239,6 14 95,8 4 250 56,4
14 286,0 936 267,7 14 107,1 4 250 63,0
15 285,7 1043 298,0 14 119,2 4 250 70,1
16 285,4 1157 330,2 14 132,1 4 250 77,7
17 285,1 1280 364,9 14 146,0 4 250 85,9
18 284,8 1411 401,9 14 160,8 4 250 94,6
19 71,2 1551 110,4 Fisken blir splittet på fire kar 14 44,1 4 250 26,0
20 71,1 1699 120,8 påvekst 2 14 48,3 4 250 28,4
21 71,0 1857 131,9 14 52,7 4 250 31,0
22 70,9 2028 143,9 14 57,5 4 250 33,8
23 70,9 2216 157,0 14 62,8 4 250 37,0
24 70,8 2407 170,4 14 68,2 4 250 40,1
25 70,7 2608 184,4 14 73,8 4 250 43,4
26 70,7 2825 199,6 14 79,8 4 250 47,0
27 70,6 3041 214,6 14 85,9 4 250 50,5
28 70,6 3273 231,0 14 92,4 4 250 54,4
29 70,6 3513 247,9 14 99,2 4 250 58,3
30 70,6 3762 265,5 14 106,2 4 250 62,5
31 70,6 4023 283,8 14 113,5 4 250 66,8
32 70,5 4287 302,2 14 120,9 4 250 71,1
33 70,4 4568 321,6 14 128,7 4 250 75,7
34 70,3 4852 341,3 14 136,5 4 250 80,3
35 70,3 5154 362,2 Sulting før levering 14 144,9 4 250 85,2
36 70,3 5154 362,2 Sulting og levering 14 144,9 4 250 85,2  

 

I praktisk oppdrett vil det være et naturlig mål å ha et jevnt innsett av settefisk og slakting av fisk 
gjennom året. Med smittemessige enheter på to kar, vil en mest mulig jevn og markedstilpasset 

produksjon tilsi at en i praktisk oppdrett setter inn fisk i to og to kar omtrent hver 10. dag gjennom 

året. Med 25 kar til disposisjon til «påvekst 1» får en i løpet av året totalt 36,1 innsett av 580.000 stk. 

150 grams fisk parvis i to og to kar. Med 100 kar til disposisjon til «påvekst 2» får en i løpet av året 
totalt 36,1 leveringer av 562.400 stk. 5,15 kg fisk hver 10. dag, totalt 2896 tonn fisk pr levering. Dette 

tilsvarer maksimalt 104.500 tonn i året. 

 
En slikk syklus med innsett av fisk hver 10. dag i to kar og jevnt uttak av slakteklar fisk etter 38 uker 

fra åtte kar, er det som gir den mest optimale og jevneste driften i anlegget i løpet av året. En unngår 

da de typiske produksjons- og leveringstoppene som en har ved to tilfire innsett av fisk i året. I 
praktisk drift vil anlegget ha et mer eller mindre kontinuerlig uttak av slakteklar fisk på rundt 400 tonn 

hver ukedag året gjennom.   

 

I tabell 5 og 6 har en satt opp hvordan produksjonen vil kunne bli i anlegget med dette oppsettet der 
en starter i begynnelsen av året med innsett av fisk. Det første driftsåret vil anlegget kunne levere ca 

35.000 tonn slaktefisk, og allerede det 2. driftsåret vil anlegget kunne komme opp i full produksjon og 

levere vel 104.000 tonn slaktefisk. 
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Tabell 5. Oversikt over levering av matfisk 1. året (i tonn) ved innsett av 580.000 stk 150 grams smolt ca hver 10. dag. 

Hvert innsett blir satt inn i to kar, som etter 18 uker blir flyttet over i 8 tomme kar der fisken står i nye 18 uker fram til 
levering. I løpet av første driftsåret blir det levert 12 grupper på 562.400 stk 5,15 kg laks, totalt 2896 tonn. Samlet 

levering 1. driftsåret blir 6,75 mill stk matfisk, totalt 34.752 tonn. 

  Representerer innsett av 580.000 stk 150 grams smolt i to kar.               

          Representerer levering av 562.400 stk 5,15 kg laks fra 8 kar. 

 
Insett Insett Insett InnsettInnsett Innsett Innsett Innsett InnsettInnsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Biomasse

1+26 2+27 3+28 4+29 5+30 6+31 7+32 8+33 9+34 10+35 11+36 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tonn

1 87 87

2 105 105

JAN 3 124 87 211

4 145 105 87 337

5 168 124 105 398

6 195 145 124 87 551

FEB 7 225 168 145 105 87 731

8 258 195 168 124 105 851

9 295 225 195 145 124 87 1070

10 335 258 225 168 145 105 87 1324

MAR 11 379 295 258 195 168 124 105 1524

12 427 335 295 225 195 145 124 87 1832

13 479 379 335 258 225 168 145 105 87 2181

14 535 427 379 295 258 195 168 124 105 87 2573

APR 15 595 479 427 335 295 225 195 145 124 105 2924

16 660 535 479 379 335 258 225 168 145 124 87 3394

17 729 595 535 427 379 295 258 195 168 145 105 87 3918

18 803 660 595 479 427 335 295 225 195 168 124 105 4411

19 882 729 660 535 479 379 335 258 225 195 145 124 87 5032

MAI 20 965 803 729 595 535 427 379 295 258 225 168 145 105 87 5716

21 1054 882 803 660 595 479 427 335 295 258 195 168 124 105 6379

22 1149 965 882 729 660 535 479 379 335 295 225 195 145 124 87 7183

23 1255 1054 965 803 729 595 535 427 379 335 258 225 168 145 105 87 8065

JUN 24 1362 1149 1054 882 803 660 595 479 427 379 295 258 195 168 124 105 8934

25 1474 1255 1149 965 882 729 660 535 479 427 335 295 225 195 145 124 87 9959

26 1595 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 479 379 335 258 225 168 145 105 87 11073

27 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 535 427 379 295 258 195 168 124 105 87 12266

JUL 28 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 595 479 427 335 295 225 195 145 124 105 13479

29 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 660 535 479 379 335 258 225 168 145 124 87 14852

30 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 729 595 535 427 379 295 258 195 168 145 105 87 16323

31 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 803 660 595 479 427 335 295 225 195 168 124 105 17824

32 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 882 729 660 535 479 379 335 258 225 195 145 124 87 19492

AUG 33 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 965 803 729 595 535 427 379 295 258 225 168 145 105 87 21275

34 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 1054 882 803 660 595 479 427 335 295 258 195 168 124 105 23089

35 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1149 965 882 729 660 535 479 379 335 295 225 195 145 124 87 25093

36 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 427 379 335 258 225 168 145 105 87 27046

SEP 37 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 479 427 379 295 258 195 168 124 105 26223

38 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 535 479 427 335 295 225 195 145 124 28167

39 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 479 379 335 258 225 168 145 27238

40 145 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 535 427 379 295 258 195 168 26420

OKT 41 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 595 479 427 335 295 225 195 28382

42 195 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 660 535 479 379 335 258 225 27464

43 225 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 729 595 535 427 379 295 258 26659

44 258 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 803 660 595 479 427 335 295 28635

NOV 45 295 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 882 729 660 535 479 379 335 27726

46 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 965 803 729 595 535 427 379 26941

47 379 295 258 195 168 124 105 2896 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 1054 882 803 660 595 479 427 28925

48 427 335 295 225 195 145 124 87 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1149 965 882 729 660 535 479 28036

49 479 379 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 27098

DES 50 535 427 379 295 258 195 168 124 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 26279

51 595 479 427 335 295 225 195 145 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 28228

52 660 535 479 379 335 258 225 168 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 27302  
 
 

 

 

Tilveksten i produksjonsplanen ved 14 °C er basert på tilveksttabellen til Skretting for 2012 for laks i 
åpne merdanlegg. I den utarbeidete produksjonsplanen til anlegget på Nedrevåge har en derfor valgt å 

benytte 2012 utgaven, men påplusset tilveksten med 20 % grunnet de forventede gode og stabile 

miljøforholdene i RAS anlegget der fisken står i karene fra utsett og fram 1411 gram før flytting til 
påvekst 2 karene der fisken står fram til slakt. En har sammenlignet tilveksten i produksjonplanen i 

tabell 4 med Totland Fiskehelse sin tilvekstkalkulator på nett jf. (Totland Fiskehelse (totland-

fiskehelse.no)) og benyttet denne som referanse, og tilveksten følger denne utviklingen mer eller 
mindre identisk der en etter 36 uker ender opp med en fisk på 5,1 kg. Totland Fiskehelse opplyser at 

formel og algoritmer for kalkulering av tilvekst er utviklet ut fra publiserte veksttabeller. Det 

presiseres at for å oppnå tabelltilvekst må miljøforhold være optimale. Dette vil være fullt mulig å få 

til i et RAS-anlegg.   

http://www.totland-fiskehelse.no/tools/tilvekst_laks.php
http://www.totland-fiskehelse.no/tools/tilvekst_laks.php


 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3502 14 

Tabell 6. Oversikt over levering av matfisk 2. året (i tonn) ved innsett av 580.000 stk 150 grams smolt ca hver 10. dag. 

Hvert innsett blir satt inn i to kar, som etter 18 uker blir flyttet over i 8 tomme kar der fisken står i nye 18 uker fram til 

levering. I løpet av andre driftsåret blir det levert 36 grupper på 562.400 stk 5,15 kg laks, totalt 2896 tonn. Samlet 
levering 2. driftsåret blir 20,25 mill stk matfisk, totalt 104.256 tonn. 

  Representerer innsett av 580.000 stk 150 grams smolt i to kar.               

          Representerer levering av 562.400 stk 5,15 kg laks fra 8 kar. 

 
Insett Insett Insett InnsettInnsett Innsett Innsett Innsett InnsettInnsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Innsett Biomasse

26+51 27+52 28+53 29+54 30+55 31+56 32+57 33+58 34+59 35+60 36+61 37+62 13,38,6314,39,6415,40,6516,41,66 17,42,67 18,43,6819,44,6920,45,7021,46,71 22,47,72 23+48 24+49 25+50 tonn

1 729 595 535 427 379 295 258 195 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 26489

2 803 660 595 479 427 335 295 225 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 28456

JAN 3 882 729 660 535 479 379 335 258 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 27543

4 965 803 729 595 535 427 379 295 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 26742

5 1054 882 803 660 595 479 427 335 295 258 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 28724

6 1149 965 882 729 660 535 479 379 335 295 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 27822

FEB 7 1255 1054 965 803 729 595 535 427 379 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 27046

8 1362 1149 1054 882 803 660 595 479 427 379 295 258 195 168 124 105 2896 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 29032

9 1474 1255 1149 965 882 729 660 535 479 427 335 295 225 195 145 124 87 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 28149

10 1595 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 479 379 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 27219

MAR 11 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 535 427 379 295 258 195 168 124 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 26399

12 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 595 479 427 335 295 225 195 145 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 28358

13 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 660 535 479 379 335 258 225 168 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 27437

14 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 729 595 535 427 379 295 258 195 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 26630

APR 15 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 803 660 595 479 427 335 295 225 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 28602

16 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 882 729 660 535 479 379 335 258 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 27689

17 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 965 803 729 595 535 427 379 295 258 225 168 145 105 87 2896 2729 26900

18 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 1054 882 803 660 595 479 427 335 295 258 195 168 124 105 2896 2896 28881

19 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1149 965 882 729 660 535 479 379 335 295 225 195 145 124 87 2896 27989

MAI 20 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 427 379 335 258 225 168 145 105 87 27046

21 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 479 427 379 295 258 195 168 124 105 26223

22 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 535 479 427 335 295 225 195 145 124 28167

23 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 479 379 335 258 225 168 145 27238

JUN 24 145 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 535 427 379 295 258 195 168 26420

25 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 595 479 427 335 295 225 195 28382

26 195 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 660 535 479 379 335 258 225 27464

27 225 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 729 595 535 427 379 295 258 26659

JUL 28 258 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 803 660 595 479 427 335 295 28635

29 295 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 882 729 660 535 479 379 335 27726

30 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 965 803 729 595 535 427 379 26941

31 379 295 258 195 168 124 105 2896 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 1054 882 803 660 595 479 427 28925

32 427 335 295 225 195 145 124 87 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1149 965 882 729 660 535 479 28036

AUG 33 479 379 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 27098

34 535 427 379 295 258 195 168 124 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 26279

35 595 479 427 335 295 225 195 145 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 28228

36 660 535 479 379 335 258 225 168 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 27302

SEP 37 729 595 535 427 379 295 258 195 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 26489

38 803 660 595 479 427 335 295 225 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 28456

39 882 729 660 535 479 379 335 258 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 27543

40 965 803 729 595 535 427 379 295 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 26742

OKT 41 1054 882 803 660 595 479 427 335 295 258 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 28724

42 1149 965 882 729 660 535 479 379 335 295 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 27822

43 1255 1054 965 803 729 595 535 427 379 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 1474 1362 27046

44 1362 1149 1054 882 803 660 595 479 427 379 295 258 195 168 124 105 2896 2896 2729 2414 2268 1981 1846 1595 1474 29032

NOV 45 1474 1255 1149 965 882 729 660 535 479 427 335 295 225 195 145 124 87 2896 2896 2572 2414 2121 1981 1715 1595 28149

46 1595 1362 1255 1054 965 803 729 595 535 479 379 335 258 225 168 145 105 87 2896 2729 2572 2268 2121 1846 1715 27219

47 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 660 595 535 427 379 295 258 195 168 124 105 87 2896 2729 2414 2268 1981 1846 26399

48 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 729 660 595 479 427 335 295 225 195 145 124 105 2896 2896 2572 2414 2121 1981 28358

49 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 803 729 660 535 479 379 335 258 225 168 145 124 87 2896 2729 2572 2268 2121 27437

DES 50 2121 1846 1715 1474 1362 1149 1054 882 803 729 595 535 427 379 295 258 195 168 145 105 87 2896 2729 2414 2268 26630

51 2268 1981 1846 1595 1474 1255 1149 965 882 803 660 595 479 427 335 295 225 195 168 124 105 2896 2896 2572 2414 28602

52 2414 2121 1981 1715 1595 1362 1255 1054 965 882 729 660 535 479 379 335 258 225 195 145 124 87 2896 2729 2572 27689  
 

 

FLEKSIBEL PRODUKSJON 
 

Den vedlagte produksjonsplanen vist i tabell 5 og 6 foran, er basert på kun produksjon av slaktefisk. 

Samtidig søker Alsaker Fjordbruk AS om en fleksibilitet i konsesjonen som tilsier en mulighet for å 
kunne produsere egen settefisk i anlegget og en mulighet for at inntil halvparten av tillatelsen, for 

eksempel 18,5 – 50 millioner postsmolt mellom 1 kg og 2,7 kg, kan produseres for utsett på egne 

matfisklokaliteter i sjø. Tilveksten i anlegget vil bli det samme som ved produksjon av matfisk på 5,15 

kg. En benytter deler av anlegget til å produsere postsmolt ved at et større antall 150 grams smolt 
setter inn i hvert kar, og at en tar ut fisk undervegs i produksjonen fra ett kg og oppover til 2,7 kg. 

Fisken kan enten stå i samme kar fram til 2,7 kg der en ved en gitt fisketetthet på f. eks rundt 80 – 85 

kg/m³ tar ut fisk fra ett kg og oppover. Eller at fisken splittes opp og fordeles på flere kar undervegs og 
står i anlegget fram til den er 2,7 kg. 
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I tabell 7 nedenfor er vist et eksempel der fisken står i samme kar fra innsett og fram til levering av 

postsmolt mellom 1,0 og 2,7 kg.  Forutsetningenene for tilvekst er de samme som ved produksjon av 

matfisk. 
 

Tabell 7. Snittvekt dag syv i hver produksjonsuke fra innsett av 150 grams smolt til uttak av 1,0 – 2,7 

kg postsmolt i ett kar i anlegget i Nedrevåge, basert på Skretting sin tilveksttabell for fisk i sjø fram til 

2,7 kg inkludert et tillegg i SGR på 20 % grunnet forventet stabilt karmiljø i et RAS-anlegg uten 
håndtering av fisken. 

  
Uke

nr antall snittvekt biomasse kommentar temp vannbehov karvolum fisketetthet

1000 gram tonn m³/minutt m³ kg/m³
1 350,0 150 52,5 Innsett av 150 grams fisk 14 31,5 4 250 12,4
2 349,7 182 63,6 14 38,2 4 250 15,0
3 349,3 214 74,8 14 44,9 4 250 17,6
4 348,6 251 87,5 14 52,5 4 250 20,6
5 348,3 292 101,7 14 61,0 4 250 23,9
6 347,9 339 117,9 14 70,8 4 250 27,8
7 347,6 391 135,9 14 81,5 4 250 32,0
8 347,2 449 155,9 14 93,5 4 250 36,7
9 346,9 513 177,9 14 71,2 4 250 41,9

10 346,5 584 202,4 14 80,9 4 250 47,6
11 346,2 661 228,8 14 91,5 4 250 53,8
12 345,8 745 257,6 14 103,1 4 250 60,6
13 345,5 837 289,2 14 115,7 4 250 68,0
14 345,1 936 323,0 14 129,2 4 250 76,0
15 344,8 1043 359,6 45.000 stk overføres matfisk 14 143,8 4 250 84,6
16 300,0 1157 347,1 25.000 stk overføres matfisk 14 138,8 4 250 81,7
17 275,0 1280 352,0 25.000 stk overføres matfisk 14 140,8 4 250 82,8
18 250,0 1411 352,8 25.000 stk overføres matfisk 14 141,1 4 250 83,0
19 225,0 1551 349,0 25.000 stk overføres matfisk 14 139,6 4 250 82,1
20 200,0 1699 339,8 20.000 stk overføres matfisk 14 135,9 4 250 80,0
21 180,0 1857 334,3 10.000 stk overføres matfisk 14 133,7 4 250 78,6
22 170,0 2028 344,8 10.000 stk overføres matfisk 14 137,9 4 250 81,1
23 160,0 2216 354,6 10.000 stk overføres matfisk 14 141,8 4 250 83,4
24 150,0 2407 361,1 10.000 stk overføres matfisk 14 144,4 4 250 85,0
25 140,0 2608 365,1 10.000 stk overføres matfisk 14 146,0 4 250 85,9
26 130,0 2700 351,0 130.000 stk overføres matfisk 14 140,4 4 250 82,6  

 

Det settes inn 150 grams sjøtilvendt smolt i anlegget der en starter med uttak av 1,0 kg postsmolt og 

høster av tilveksten ved maksimal tetthet i karene på rundt 80 – 85 kg/m³ i tolv påfølgende uker. På 
den måten får man en meget effektiv utnyttelse av karet og levering av postsmolt mellom 1,0 og 2,7 kg 

over en periode på 12 uker.   

 
Fisken går på 15 ‰ sjøvann fra innsett som 150 grams smolt, og temperaturen i vannet er 14 °C 

gjennom hele perioden. Vannbehovet (internutskiftingen i RAS anlegget) er satt til 0,6 l/kg fisk/min 

fra innsett og fram til 500 gram og deretter 0,4 l/kg fisk/min fram til levering, noe som tilsier en 

utskiftingsrate i karene på fra rundt en time til ned mot 30 minutter når fisketettheten i karene øker. 
Beregnet tilvekst følger erfaringstall fra RAS leverandører, noe som tilsier en beregnet produksjonstid 

på 26 uker fra innsett av 150 grams smolt og fram til levering av 1,0 – 2,7 kg postsmolt. Tettheten i 

karene er 12,4 kg/m³ ved innsett av fisk. Ved en fisketetthet på 80 kg/m³ vann vil levering av 1,0 kg 
fisk starte når karet inneholder rundt 360 tonn fisk. Tettheten holdes jevnt utover på 80 – 85 kg/m³, og 

det leveres 1,0 – 2,7 kg postsmolt i tolv påfølgende uker fram til karet er tømt, jf tabell 7. 

 

Ved innsett av 350.000 stk 150 gram smolt kan ett kar produsere følgende mengder med postsmolt 
mellom 1,0 og 2,7 kg på 26 uker (jf. tabell 8): 
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Tabell 8. Levering av 
postsmolt mellom 500 

og 1000 gram de åtte 

siste ukene fra hvert 

innsett av 330.000 stk 
100 grams smolt i ett 

kar. 

Uke 15 Leveres 45.000 stk 1000 grams postsmolt =45 tonn
Uke 16 Leveres 25.000 stk 1100 grams postsmolt =27,5 tonn
Uke 17 Leveres 25.000 stk 1250 grams postsmolt =31,25 tonn
Uke 18 Leveres 25.000 stk 1400 grams postsmolt =35 tonn
Uke 19 Leveres 25.000 stk 1500 grams postsmolt =37,5 tonn
Uke 20 Leveres 20.000 stk 1700 grams postsmolt = 34 tonn
Uke 21 Leveres 10.000 stk 1850 grams postsmolt = 18,5 tonn
Uke 22 Leveres 10.000 stk 2000 grams postsmolt = 20 tonn
Uke 23 Leveres 10.000 stk 2200 grams postsmolt = 22 tonn
Uke 24 Leveres 10.000 stk 2400 grams postsmolt = 24 tonn
Uke 25 Leveres 10.000 stk 2600 grams postsmolt = 26 tonn
Uke 26 Leveres 130.000 stk 2700 grams postsmolt = 351 tonn
Til sammen 345.000 stk og 895 tonn levert mengde fisk fra ett kar  

 

Dette tilsier at hvert kar vil kunne klare 2 sykluser med 1,0 – 2,7 kg postsmolt i året, tilsvarende 
690.000 stk og 1790 tonn. Det trengs da 28 kar til en årsproduksjon på 50.000 tonn postsmolt mellom 

1,0 og 2,7 kg. Dette gir en produksjon på 420 kg pr m³ oppdrettsvolum ved produksjon av postsmolt. 

 

PLANLAGT VANNBRUK  
 

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

vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable nivåer av nedbrytingsproduktene CO2 og 

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

 

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

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

(Fivelstad m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007). Dette er også nedfelt som veiledende verdier i 

merknadene til § 21 i akvakulturdriftsforskriften, og Mattilsynet legger disse størrelsene til grunn som 
veiledende, måleparametere for landbaserte settefiskanlegg med laksefisk. I et resirkuleringsanlegg vil 

en ved bruk av biofliter kunne fjerne alt ammonium, men resirkuleringsanlegg er særlig sårbare i 

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

ferskvann og 0,5 mg/l i sjøvann. 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. 

 
Den omsøkte produksjonen med innsett av 150 grams fisk og levering av 5,15 kg slakteklar fisk hver 

10. dag gir en optimal og jevn drift i anlegget i løpet av året der en unngår de typiske 

produksjonstoppene som en har ved to – fire innsett av fisk i året. Stående biomasse i anlegget er til 

enhver tid rundt 27.600 tonn. Med en årsproduksjon på vel 100.000 tonn levert mengde fisk blir det 
produsert rundt 275 tonn biomasse i døgnet, tilsvarende en fôrbruk på rundt 315 tonn i døgnet. Med et 

spedevannsbehov på 500 l pr kg fôr gitt i et RAS I anlegg, tilsier dette et samlet spedevannsbehov på 

157.500 m³ pr døgn eller 110 m³/min. Ved produksjon av postsmolt mellom 1,0 – 2,7 kg vil 
spedevannet være en blanding av sjøvann og ferskvann. 

 

I tabell 4 og 7 har en satt opp det karinterne vannbehovet (m³/min) for hver enkelt gruppe fisk og for 
alle grupper samlet som til enhver tid står i anlegget. 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. En har lagt til grunn at mengden «nytt» eller resirkulert vann 

ikke skal være lavere enn 0,4 l/kg fisk/min.  
 

Ved produksjon av postsmolt fra 150 grams fisk og fisketettheter på mer enn 40 kg/m³ skiftes vannet 

ut i hver av karene hvert 26 – 56 min. Ved lavere fisketettheter mellom 21 og 40 kg/m³ skiftes vannet 
ut i hver av karene hvert 56 – 85 min. Dette er beregnet ut fra at fra hele karvolumet tas i bruk ved 

innsett av fisk i hvert kar, jf. tabell 4 og 7. Om ønskelig kan utskiftingsraten i karene økes ved de 

laveste tetthetene ved økt grad av resirkulering. 
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I disse beregningene er det ved den omsøkte produksjonen av matfisk ved innsett av 150 grams fisk 

lagt til grunn en fisketetthet på opp mot 95 kg/m³ før fiskegruppen blir splittet opp og satt inn i fire nye 
kar. Og fisketettheten er 85 kg/m³ ved levering av slakteklar fisk. Ved produksjon av postsmolt 

mellom 1,0 og 2,7 kg er det lagt til grunn en fisketetthet på vel 80 kg/m³ ved levering av den første 

gruppen med 1,0 kg postsmolt, og at denne tettheten holdes de tolv påfølgende ukene fram til den siste 

gruppen med 2,7 kg postsmolt er levert fra hvert av karene. Ved bruk av resirkuleringsteknologi kan 
slike fisketettheter aksepteres så lenge man har god kontroll på fiskens velferdsmessige krav til 

vannkvalitet samt at sirkulasjonen i karene er så god at fisken bruken tiden på å svømme i karene og 

spise i stedet for å vise aggressiv oppførsel mot sine artsfrender. Forsking gjort av NOFIMA indikerer 
at ved hjelp av RAS-teknologi, kan fisk holde inntil 100 kg m³ uten reduksjon i fiskehelse (Terjesen 

mfl. 2012). 

 

AVLØP OG UTSLIPP TIL SJØ 
  
Avløpsvannet fra anlegget planlegges sluppet ut i sjø helt øst i Onarheimsfjorden på 190 m dyp. Ut fra 

valgt løsning blir avløpsledningen rundt 4,9 km lang, og med en antydet dimensjon på 1200 mm PEH 

(figur 4). Utslippet vil bli liggende i god avstand fra sjøvannsinntaket på 80 m dyp (3,6 km). 
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Figur 4. Plassering av planlagt utslipp og sjøvannsinntak utenfor Alsaker Brygge Sør i 
Onarheimsfjorden. 

 

Avløpsvannet består i hovedsak av to elementer, spedevannstilsettingen på omtrent 110 m³/minutt og 

spylevann fra de mekaniske partikkelfiltrene, som vil ha en lysåpning på 60 – 80 µm. Avløpet er 
således renset før utslipp til sjø. Som grunnlag for beregnete utslipp til sjø ved den omsøkte 

produksjonen i anlegget benyttes følgende metode for beregning av utslipp fra fiskeoppdrett per tonn 

produsert fisk (oppdatert fra Miljødirektoratet i 2019): 

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

• Fisken inneholder 2,72 % nitrogen, 0,42 % fosfor og 20 % total organisk stoff.  
 

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.  
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Med en antatt fôrfaktor på 1,15 vil det medgå 115.000 tonn fôr til en brutto produksjon av 100.000 

tonn fisk, og det gir slike brutto utslipp før rensing:  

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0721 – total produksjon * 0,0272 = 5572 tonn 

• Fosfor = fôrbruk * 0,0137 – total produksjon * 0,0042 = 1156 tonn 

• Organisk stoff = 1/2 (fôrbruk * 0,45 – total produksjon * 0,2) = 15875 tonn 

 
Standard rensegrad for anlegget er generelt antatt:  

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

 

En samlet årlig brutto produksjon på 100.000 tonn fisk med et fôrbruk på 115.000 tonn fôr gir da 

følgende utslipp til sjø, som det søkes om utslippstillatelse til (tabell 9): 
 

Tabell 9. Beregnet utslipp fra produksjon ved Alsaker Fjordbruk AS sitt planlagte nye «Nedrevåge 

Matfisk» i Nedrevåge.  
 

Samlet utslipp fra «Nedrevåge Matfisk»  Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

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

Utslipp til sjø  3343 tonn 462 tonn 3175 tonn 
 

Tabell 10. Skjema for årsrapportering av utslippsovervåking fra et nytt anlegg i Nedrevåge med 

omsøkt produksjon på 100.000 tonn og fôrbruk på 115.000 tonn. Erfaringstall for slamkvalitet er lagt 
inn med rødt, og med planer om 25 % tørrstoffinnhold, er slam-mengde skalert i forhold til å oppnå 

teoretisk rensegrad. 
 

Nytt Nedrevåge Matfisk RAS anlegg     År:   

Produksjon         Enhet 

Forbruk av fôr 115 000 Produksjon av fisk 100 000 tonn 

Produksjon av slam 115 000     28 750 tonn tørrstoff 

Tørrstoffinnhald i slam (%) 25     1,15 Fôrfaktor 

Nøkkeltall for sammensetningen Nitrogen Fosfor TOC   

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

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

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

Beregning av utslipp   Nitrogen Fosfor TOC   

Brutto utslipp, før rensing   5 571,5 1 155,5 15 875 tonn 

Netto utslipp, etter rensing   3 444,0 465,5 4 375 tonn 

Spesifikt utslipp (m/rens)   34,4 4,7 43,8 kg/tonn biomasse 

Oppnådd rensegrad   38 60 72 prosent 

 

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

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

basert på målte mengder slam tilbakeholdt i de mekaniske filtrene, samt måling av slamkvalitet. Dette 
samles i et årsrapporterings-skjema vist i tabell 10, der det framgår at ved tørrstoffinnhold på 25 % i 

slammet, må en opp i 115.000 tonn levert slam årlig for å oppnå teoretisk rensegrad med tilsvarende 

spesifikke utslipp. Anlegget regner ikke med å kunne oppnå dette umiddelbart, og trenger nok noe tid 
for å få på plass for en slik måloppnåelse, og det søkes derfor om en noe høyere utslippsramme de 

første årene anlegger er i full drift enn det som en teoretisk anser som mulig å rense (jf. tabell 1). 
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SLAMBEHANDLING 
 

En ser på flere alternative for anvendelse av slammet. Flere leverandører leverer komplette løsninger 

for hele slambehandlingsprosessen, inkludert alt teknisk utstyr til både avløpsrensing, separering og 

tørking av slam, samt UV behandlingsenheter. Fra et så stort anlegg, vil en enten måtte inngå avtaler 
med mottaker av ferdig behandlet slam eller etablere systemer lokalt for videre bruk til for eksempel 

biogassanlegg for varme og kraftproduksjon. Det foreligger ikke konkrete planer for noe av dette på 

nåværende tidspunkt.  
 

Det må etableres slamhåndteringssystem bestående av grovrister, slamutskillere, fortykkere, tørkere og 

separasjon/felling. Fullt utbygd anlegg dimensjoneres for å kunne behandle mellom 50.000 – 115.000 
tonn fekalier og slam avhengig av hvilken løsning som benyttes og andelen vann i slammet før videre 

prosessering. På grunn av de store mengdene, bør en etablere et anlegg for behandling av slam slik at 

en oppnår høyest mulig stabilt tørrstoffinnhold i slammet.  
 

RØMMINGSSIKRING 
 

Alle landbaserte anlegg skal ha dobbel rømmingssikring. For et resirkuleringsanlegg gjelder det både 
sikring for hver driftsenhet, ved transport av fisk til og fra anlegget og for anlegget som sådan i tilfelle 

karkollaps eller brekkasje.  
 

I et resirkuleringsanlegg er det, i motsetning til i et gjennomstrømmingsanlegg, ingen direkte kontakt 
mellom kar og sjø. Det planlegges med tre avløp med rister i hvert kar, og siden avløpet først går 

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

karene igjen, vil dette i seg selv være dobbelt sikret. I tillegg vil alle karene være plassert inne i 
bygninger, der det er rister på alle sluk i gulv. Videre er det oppsamlingskummer for overløp med 

rister før avløp til sjø for hele anlegget. 
 

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

2013. På kar, rør og slanger skal det det i tillegg foreligge produktsertifisering. Det er utarbeidet egen 
prosedyre for å forebygge og eventuelt håndtere rømmingsepisoder (vedlagt).  
 

ØVRIGE DRIFTSFORHOLD 
 

Oppstart og opptrappingsplan 
 

RAS anlegget er basert på kjent og utprøvd teknologi, men det vil bli lagt opp til en gradvis 
oppbygging og oppstart av anlegget, der en tester ut funksjonaliteten til anlegget i alle ledd før 

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

erfaringer før driften oppskaleres til full produksjon. Det betyr mindre fisk i anlegget, lavere tetthet, 
mindre behov for spedevann, økt redundans i alle tekniske ledd og langt større sikkerhetsmarginer på 

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

settes først inn en gruppe på 97.000 fisk i ett kar som etter 19 uker fordeles på to kar. En får da 

utprøvd og testet teknologien med relativt lave fisketettheter fra innsett og fram til slakt. Det settes 
deretter inn en gruppe på 193.000 fisk i ett kar som etter 19 uker fordeles på tre kar. En får da utprøvd 

og testet teknologien med middels høye fisketettheter fra innsett og fram til slakt. Til slutt settes det 

inn en gruppe på 290.000 fisk i ett kar som etter 19 uker fordeles på fire kar. En får da utprøvd og 
testet teknologien med relativt høye fisketettheter fra innsett og fram til slakt.  
 

Siden anlegget bygges modulbasert, kan anlegget videre bygges over flere byggetrinn, der en gradvis 

skalerer opp produksjonen i anlegget. Anlegget kan f.eks bygges i tre faser, der en starter opp med 
f.eks. ⅓ av produksjonen de første årene for så å utvide produksjonen og gjøre tilpasninger og 

forbedringer undervegs. 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet for denne vurderingen består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved 

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

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

Tiltaksområdet for den omsøkte etableringen av Alsaker Fjordbruk AS sitt «Nedrevåge Matfisk» 

omfatter areal som Tysnes kommune i brev datert 13. mai 2020 har sagt at det omsøkte anlegget kan 
realiseres i samsvar med føringer i plankart og vedtekter i reguleringsplan for Nedrevåge 

Næringsområde. Det fysiske tiltaket vil således bestå i at det bygges et helt nytt RAS anlegg, og at det 

etableres nye rørgater for inntak av ferskvann fra Nedrevåge Matfisk, samt utslipp til og inntak av 

sjøvann i Onarheimsfjorden, (jf. figur 1, 3 og 4).  NVE har i epost 16. juni 2020 sagt at siden anlegget 
sitt ferskvannsbehov skal dekkes med avsalting av sjøvann, trenger ikke NVE å gjøre en ytterligere 

vurdering i saken. 

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

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

innenfor godkjent reguleringsplan for Nedrevåge Næringsområde. Mesteparten av utslippene vil bli 
renset, men anlegget vil slippe ut større mengder næringssalter og små oppløste partikler, som vil 

kunne påvirke miljøforholdene i resipienten Onarheimsfjorden. 

 

Videre fokus i denne vurderingen er derfor sentrert om Onarheimsfjorden og tilstøtende fjordsystem 
som influensområde og resipient for den planlagte søknaden. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3502 21 

OMRÅDEBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING  
 

Alsaker Fjordbruk AS avd. «Nedrevåge Matfisk» planlegger et utslipp til sjø i Onarheimsfjorden på 

rundt 190 m dyp omtrent 4 km fra land ved Nedrevåge (jf. figur 1 og figur 5).  

 

Onarheimsfjorden (vannforekomst nr 0260041700-C) utgjør en del av Hardangefjordsystemet, og i 
henhold til Vann-nett har vannforekomsten «god» økologisk tilstand (middels pålitelighetsgrad), mens 

kjemisk tilstand er dårlig (lav pålitelighetsgrad). Området vurderes imidlertid svært godt kartlagt 

gjennom søkers egne utførte C-undersøkelser.  
 

Kvinnheradsfjorden er en del av Hardangerfjorden, og det er over 400 m dypt fra omtrent 15 km sørøst 

for munningen til Onarheimsfjorden og over 90 km innover fjordsystemet til indre deler av Eidfjorden. 
Sør for Huglo går det en terskel på ca 168 m dyp, men hovedterskelen inn til fjordsystemet fra kysten 

ligger på ca 115 m dyp mellom Nappen i Sveio og Store Hestholmen i Bømlo samt terskelen på 220 m 

dyp sør i Langenuen på høyde med Rommetveit. Ut fra kartet og multistrålekartlegging av aktuelle 

ledningstraseer for utslippet (jf. figur 4) er det ikke noen terskler i området fra utslippet og videre 
østover mot Hardangerfjorden (jf. figur 5).   

 

105

117

114 102

122
147

139

ONARHEIMSFJORDEN

NEDREVÅGE
MATFISK

Avløp 190 m dyp

Innntak 80 m dyp

 
 

Figur 5. Oversiktskart over fjordsystemet utenfor det omsøkte matfiskanlegget i Nedrevåge (rød 

firkant). Kartgrunnlag er hentet fra Olex. 

 
Onarheimsfjorden er preget av nokså variable dybdeforhold. Utenfor Nedrevåge ligger et lokalt 

dypbasseng mot sørøst som er 139 m dypt, og dypeste passasje for vann ut i hovedbassenget 

Kvinnheradsfjorden mot øst (sadeldypet) er på 102 m dyp før det dybdes videre mot øst. Fra det 
planlagte avløpet på 190 m dyp går det en relativt flat slette ned mot 210 m dyp 600 m mot øst før det 

dybdes bratt nedover mot sørøst til over 400 m dyp i Kvinnheradsfjorden rundt 2 km sørøst for 

utslippet.  
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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. Ved Onarheim er forskjellen mellom laveste og høyeste astronomiske 

tidevann (LAT og HAT) omtrent 1,40 m, mens forskjellen mellom middel høyvann (MHW) og 

lavvann (MLW) er 0,68 m (Tidevannstabeller for den norske kyst 2009, 72. årgang).  
 

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

bassengvann over terskelen inn til Hardangerfjorden mellom Nappen i Sveio og Store Hestholmen i 
Bømlo og terskelen i Langenuen på høyde med Rommetveit. Tersklene inn til Hardangerfjorden er 

dessuten så dype (115 m og 220 m) at det trolig flere ganger i året er utskiftinger av bassengvann over 

terskelen og videre innover i fjordsystemet, (også når en tar hensyn til terskelen sør for Huglo inn til 

Husnesfjorden på 168 m dyp), og tersklene inn til de noe dypere delbassengene vest i 
Onarheimsfjorden er så pass dype at det sannsynligvis ikke er stagnerende bunnvann i utslippsområdet 

i Onarheimsfjorden. 

 
VOLUM AV RESIPIENTEN 

 

En har beregnet volumet av Onarheimsfjorden samt det tilstøtende fjordavsnittet Kvinnheradsfjorden 
mot nordøst mellom Ystadneset, Skorpo og Ånuglo ut fra batymetrien i figur 5.  

 

For å få et inntrykk av størrelsen til resipienten er det gjort en enkel beregning av volumet i dette 

fjordavsnittet. Ved hjelp av polygonfunksjon på Kystverket sine kartsider 
(https://a3.kystverket.no/kystinfo) er det målt areal av fjorden ved overflaten, samt ned til 500 m dyp, 

med 50 m intervall fra overflaten og ned til bunns. Det er antatt jevnt avtagende bredde mellom 

kotene, og et gjennomsnittlig dyp på 147 m i fjordbassenget. Dette gir et beregnet volum for 
hoveddelen av resipienten på ca. 11,41 km3 (tabell 11). Dette tilsvarer 11,41 milliarder m3, eller 

11.410 milliarder liter. Av dette utgjør volumet av Onarheimsfjorden 3,9 milliarder m3, og volumet av 

det avgrensede fjordavsnittet i Kvinnheradsfjorden er beregnet til 7,51 milliarder m3. 
 

Tabell 11. Beregning av volum i Onarheimsfjorden og deler av Kvinnheradsfjorden mellom 

Ystadneset, Skorpo og Ånuglo. Verdiene baserer seg på arealberegninger på dybdekotekart hentet fra  

https://a3.kystverket.no/kystinfo og volumberegninger i excel. 
 

DYP 

m 

AREAL UNDER DYP 

km2 

VOLUM UNDER DYP 

Mill m3 

0 77,72 3 289,00 

50 53,84 2 184,25 

100 33,53 1 380,00 

150 21,67 1 001,50 

200 18,39 872,25 

250 16,50 790,00 

300 15,10 702,50 

350 13,00 620,25 

400 11,81 407,00 

450 4,47 137,25 

500 1,02 25,50 

Samlet  11 409,5 

 

 

 
 

https://a3.kystverket.no/kystinfo
https://a3.kystverket.no/kystinfo
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FORELIGGENDE KUNNSKAP OM NATURVERDIER  
 

Selve tiltaket innebærer etablering av og bygging av et anlegg på land på et allerede etablert 

industriområdet der det tidligere var et steinbrudd. Tiltaket medfører dermed ingen endret virkning for 

biologisk mangfold eller naturverdier på land. I denne sammenheng blir i hovedsak marine 
mangfoldselementer omtalt der det kan være av betydning for vurdering av det planlagte anlegget. 
 

Rådgivende Biologer AS har i 2021 utført en konsekvensutredning av marint naturmangfold i 

sjøområdet utenfor det planlagte anlegget i Onarheimsfjorden, og det viktigste fra verdivurderingen i 
rapporten er oppsummert nedenfor (Todt & Huseklepp 2021). 
 

VERDIVURDERING 
 

Utredningsområdet (plan- og influensområdet) for tiltaket omfatter hele vannforekomsten 

Onarheimsfjorden med unntak av Husavågen, samt sørlige deler av Lukksundet. Innenfor 

influensområdet er det registrert en naturtype med stor verdi (bambuskorallskog i delområde 2), en 
med middels verdi (sukkertareskog i delområde 3) og en med noe verdi (bløtbunnsområder i 

strandsonen i delområde 1).  Hele influensområdet er funksjonsområder for vanlige arter og har noe 

verdi. I tillegg er det mange naturressurser registrert i influensområdet, derav fem gyteplasser og 
oppvekstområder for fisk (delområde A-E) med middels verdi, åtte fiskeplasser for passive og/eller 

aktive redskap (delområde F-M) med middels eller stor verdi, og åtte låssettingsplasser med noe eller 

middels verdi, jf. tabell 12. 
 

Tabell 12. Verdi og konsekvens for delområder tilknyttet plan- og influensområde for Nedrevåge 

Matfisk i Onarheimsfjorden. 0-alternativet beskriver forventet konsekvens uten omsøkte anlegg. 
 

Tema 
 

Delområde Verdi 
           Konsekvens av 

 0-alt. tiltaket 

N
at

u
rm

an
g

fo
ld

 

1 Langholmen (bløtbunnsområder i strandsonen) Noe 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

2 
Kvinnheradsfjorden-Onarheimsfjorden 
(hornkorallskog) 

Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

3 Elsakervåg (sukkertareskog) Middels 0 Noe miljøskade (–) 

- Influensområde (vanlige arter) Noe 0 Noe miljøskade (–) 

N
at

u
rr

es
su

rs
er

 

A Håvika (gytefelt) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

B Viken (gytefelt) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

C Håvika (gytefelt) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

D Lukksundet (oppvekstområde) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

E Ånuglo-Midtøya-Seløya (oppvekstområde) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

F Nordøy - Husavågen – Støaneset (fiskeplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

G Fjæreflua (fiskeplass) Middels 0 Noe miljøskade (–) 

H Vatterøy til Nedrevågneset (fiskeplass) Middels 0 Noe miljøskade (–) 

I Onarheimsfjorden (fiskeplass) Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

J Selsøy-Ånuglo (fiskeplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

K Nymark/Lukksund (fiskeplass) Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

L Petersholmen (fiskeplass) Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

M Håvika (fiskeplass) Noe 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

N Håvika (låssettingsplass) Noe 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

O Nedrevågen (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

P Kyrkjevika-Nesjavika (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Q Elsåkervågen (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

R Dragevika-Blekavågen (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

S Nordre Espevika (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

T Bekkjarvik (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

U Djupavika (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

 Samlet konsekvens for naturmangfold  Noe negativ konsekvens 

 Samlet konsekvens for naturressurser  Noe negativ konsekvens 
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NATURRESSURSER 

 

Det planlagte sjøvannsinntaket blir liggende så vidt innenfor et område for aktive og passive 

fiskeredskaper «Vatterøy-Nedrevågneset» i Onarheimsfjorden. Det planlagte utslippet vil passere 

gjennom samme fiskeområde, og utslippspunktet vil bli liggende litt i ytterkanten av et område for 

aktive og passive fiskeredskaper «Fjæreflu» i Onarheimsfjorden (figur 6). Begge disse fiskeområdene 
benyttes av kystfiskere og fritids- og turistfiskere til aktivt fiske etter sei og passivt fiske etter sei, lyr 

og taskekrabbe og har prioritet da de benyttes av 10-12 fartøy fra Hardangerfjordregionen. 

 

NEDREVÅGE
MATFISK

Avløp 190 m dyp

Innntak 80 m dyp

Område for aktivt og passivt fiske

Rekefelt

 
 

Figur 6. Oversiktskart over fiskeriinteressene i området ifb. plassering av planlagt sjøvannsinntak og 

utslipp fra anlegget i Nedrevåge. 

 
Naturbase (www.dirnat.no) har ingen registrerte verneområder eller viktige naturtyper i det 

nærliggende sjøområdet til anlegget (0 – 500 meter fra land), jf. figur 7. Ca 300 – 700 m sør for 

Nedrevåge er det rundt Langholmen registrert en lokal viktig marin naturtype «Bløtbunnsområde i 
strandsonen». Av arter av nasjonal forvaltningsinteresse (artsforekomster) er det registrert 

makrellterne (Sterna hirundo) øst og vest i Onarheimsfjorden 2 – 4 km fra utslippet. Samme 

registrering er rødlistet og oppført i Artsdatabanken som «sterkt truet» (EN). Det er registrert kolmule 
(Micromesistius poutassou) øst i Onarheimsfjorden samt sild (Clupea harengus) og dypvannsreke 

(Pandalus bortealis) sør i Onarheimsfjorden. I henhold til artsdatabanken er den rødlistede arten 

http://www.dirnat.no/
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brisling også registrert i Onarheimsfjorden og oppført som nær truet (NT). Øvrige artsobservasjoner 

og rødlistearter samt utvalgte naturtyper i anleggs- og influensområdet rundt Nedrevåge er observert 

på land og berøres ikke av anleggestableringen. Utslippet ligger langs bunnen og så dypt at det ikke 
berører eller har noen virkning på den marine naturtypen eller artsobservasjonene og rødlisteartene.  

 

FRILUFTSINTERESSER 

 
Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylke har i 2008 gjennom prosjektet «Kartlegging og 

verdsetting av regionale friluftsområde i Hordaland» utarbeidet et kart over regionalt viktige områder 

for Hordaland. Der er dette sjøområdet ført opp som «registrert» (C) friluftsområde i sjø. Område 18, 
Onarheimsfjorden er av type «strandsonen», med middels bruk, middels regional brukt, middels 

opplevelses- og symbolverdi, middels egnet og middels potensiale og tilgjengelighet (figur 7). I 

Tysnes kommune sin kartlegging av friluftsområder (2016) er samme området Årbakka oppført som 

svært viktig friluftsområde og mye brukt lokalt og ofte brukt regionalt. Utslippet ligger langs bunnen 
og så dypt at det ikke berører eller har noen virkning på friluftsområdet.  

 

Avløp 190 m dyp

NEDREVÅGE
MATFISK

1000 m
Kartlagte friluftsområder
Arter av nasjonal forv. interesse

 
 

Figur 7. Oversiktskart over artsregistreringer og kartlagte friluftsområder i området utenfor det 

omsøkte anlegget ved Alsaker Brygge sør i Tysnes kommune. 
 
 

RESIPIENTVURDERING 
 

I forbindelse med søknaden om etablering av anlegget på Nedrevåge er det i 2020 utført 

strømmålinger i sjøområdet utenfor planlagt nytt utslipp i Onarheimsfjorden, jf. figur 4 og 5. I 

perioden 24. september – 22. oktober ble det målt strøm i vannsøylen fra 190 m dyp og oppover ved 
det planlagte utslippspunktet, og det ble benyttet en Aquapro profilerende måler (AQP) til 

strømmålingene. Det ble hentet ut måledata fra 160 m, 175 m og ved bunnen på 190 m dyp.   
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Strømbildet var nokså identisk på det to øverste måledypene med svært jevn strømaktivitet i 

måleperioden på 160 og 175 m dyp der middel strømhastighet ble målt til 3,2 cm/s på begge dyp.     

Ved bunnen på 190 m dyp var både den gjennomsnittlige (5 cm/s) og maksimale strømhastigheten 
(25,4 cm/s) markant sterkere enn lenger oppe i vannsøylen, og det var litt variasjon i strømaktivitet 

gjennom måleperioden. Strømmens retning og vanntransport (fluks) gikk hovedsakelig mot vest på 

alle måledyp, med en svak dreining mot sør på 175 m dyp, og litt dreining mot nord på 190 m dyp 

(Furset 2021). 
 

Strømforholdene er tilstrekkelige til å sikre en god spredning av organisk materiale fra anlegget, der en 

i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente en effektiv og god omsetning av organisk materiale 
fra avløpets nærområde og utover i resipienten. Den sterke bunnstrømmen tyder på at den vil være 

hyppige perioder med resuspensjon av sedimentert materiale, noe som ytterligere vil øke spredningen 

og omsetningen av organisk materiale (Furset 2021).  
  
Det ble i 2021 også utført en forundersøkelse i resipienten Onarheimsfjorden utenfor det planlagte 

utslippet (Økland mfl. 2021). Seks stasjoner samt en referansestasjon ble undersøkt i en gradient fra 

rundt 50 m fra utslippet til 715 m fra utslippet, mens referansestasjonen ble tatt 1125 m fra 

utslippspunktet. Det ble tatt hydrografi i vannsøylen, og prøver av sediment for undersøkelse av fauna 
og kjemiske forhold ved seks stasjoner i resipienten samt en referansestasjon. Hovedkonklusjonene i 

undersøkelsen var som følger: 
 

«Klassifisert etter rettleiar 02:2018 hamna stasjon A1-A6 og referansestasjonen i tilstandsklasse 
"svært god". Faunaen var artsrik på alle stasjonar, og individtalet var nokså høgt til høgt. 

Artssamfunnet var stort sett dominert av partikkeletande artar som er nokså tolerante mot organisk 

forureining, men det var i tillegg mange forureiningssensitive artar på alle stasjonar. Stasjon A1 og 
A3 var dominert av ein forureiningstolerant og opportunistisk art, og førekomst av denne arten til 

saman med mange forureiningssensitive artar tyder periodevis høge tilførslar av organiske partiklar 

på sjøbotn, men kor botnfaunaen opparbeider det organiske materialet effektivt.  
 

Kornfordelingsanalysen viste at finstoff (silt og leire) var dominerande på alle stasjonsjonane, og 

sedimentet inneheldt berre mindre sand og nesten ikkje grus. Innhaldet av organisk materiale var lågt 

på alle stasjonane og låg innanfor tilstandsklasse "svært god", og innhaldet av sink og kopar var også 
lågt med konsentrasjonar innan tilstandsklasse "bakgrunn" for sink på alle stasjonar og kopar på alle 

stasjonar utanom på stasjon A6 der koparkonsentrasjonen låg i tilstandsklasse "god". 

 
Hydrografiprofilen viste at det var gode oksygentilhøve gjennom heile vassøyla på stasjon A6 og ved 

botnen på 200 m djup låg oksygenkonsentrasjonen i tilstandsklasse "svært god"». 

 

ANDRE UNDERSØKELSER I SAMME ELLER TILSTØTENDE FJORDBASSENG 
 

Overvåkingsprogrammet «Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST» har til hensikt å overvåke 

og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. Bunndyr undersøkes hvert 3. år, 
mens pelagisk prøvetaking finner sted hvert år. NIVA har i 2020 oppsummert resultatene av 

overvåkingen av miljøtilstanden i perioden 2017 – 2019 i utvalgte sjøområder for Nordsjøen nord. Ett 

av stedene som siden 2017 er overvåket er stasjonen VT 52 Lyraneset i Kvinnheradsfjorden (rundt 13 
km østnordøst for det planlagte utslippet til Nedrevåge Matfisk) som har et stasjonsdyp på 390 meter. 

Det ble i perioden desember 2018 – november 2019 samlet inn månedlige prøver av næringssalt og 

planteplankton (klorofyll a) i overflatelaget samt hydrografi til bunns på stasjonen, og resultatene er 

gjennomgått, oppsummert, vurdert og klassifisert for treårsperioden 2017 – 2019. Det biologiske 
kvalitetselementet klorofyll a samt den samlede tilstandsvurdering basert på støtteparameterne 

(næringssalt, siktedyp og oksygen) for stasjonen VT 52 ble karakterisert til tilstand «god». Det laveste 

målte oksygeninnholdet ned til bunns på 390 m dyp på stasjonen VT 52 i perioden 2017 – 2019 ble 
målt til 4,2 ml/l i juni 2018 tilsvarende tilstand «god», mens metningsprosenten lå rett innenfor «svært 

god» (65,4 %), jf. Dale mfl. (2020). 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3502 27 

«Marin Overvåking Hordaland» er et overvåkingsprogram som har som hensikt å dokumentere 

økologisk tilstand og utvikling til fjordsystemene i Hordaland, samt å fange opp eventuelle 

trendutviklinger med hensyn til eutrofiering og kjemisk påvirkning av et utvalg akvakultur relevante 
stoffer. Prøveprogrammet omfatter 22 stasjoner med makroalgerundersøkelser, 14 stasjoner med 

undersøkelse av fysiske, kjemiske og biologiske forhold i vannmassene, samt 7 stasjoner med 

bløtbunnundersøkelse. Hydrografi undersøkes tilnærmet månedlig, mens næringssalt tas om 

sommeren (inkludert klorofyll a) og vinteren. i Prøver av næringssalt, klorofyll a og hydrografi samles 
inn hver måned, mens makroalger og bunndyr undersøkes hvert tredje år. Prøvetakingen i 2019 

omfattet alle biologiske kvalitetselementer samt støtteparametre. Overvåkingsprogrammet har pågått 

siden 2013 og skal fortsette frem til 2022. Ett av stedene som siden 2013 er overvåket er stasjonen 
3/B1 i Kvinnheradsfjorden øst for Hatlestrand i posisjon N 60° 02.786 Ø 5° 57.786 (rundt 17 km 

nordøst for det planlagte utslippet til Nedrevåge Matfisk) som har et stasjonsdyp på 651 meter. 

 

Næringssaltprøvene fra stasjonen i Kvinnheradsfjorden viste lave nivåer av næringssalter både 
sommer og vinter 2019 tilsvarende tilstandsklasse «svært god». Dette er omtrent tilsvarende som for 

perioden 2016 – 2019. De målte nivåene av klorofyll a i 2019 tilsvarte tilstandsklasse «god». Dette er 

også tilsvarende som for perioden 2016 – 2019. Siktedypet i 2019 var noe lavere enn de foregående år 
(tilsvarende «moderat»), men snittet for perioden 2016 – 2019 tilsvarte tilstand «god». 

 

Oksygenkonsentrasjonen i dypvannet i 2019 varierte fra 4,81 ml//l i mai til 4,28 ml/l i november 
tilsvarende tilstand «god».  Dette er også omtrent tilsvarende som for perioden 2016 – 2019 der 

oksygennivået har ligget innenfor tilstandsklasse «svært god» og «god». Oksygenforholdene i 

Kvinnheradsfjorden er svært gode, og viser oksygenmetning på over 65 % på samtlige dyp i 2019. 

Laveste oksygenmetning i 2019 ble målt i bunnvannet på 650 meters dyp i november (Bye-
Ingebrigtsen mfl. 2020). 

 

De biologiske beregningene for bunndyrsundersøkelsen i 2019 ga en nEQR-verdi på 0,87 tilsvarende 
tilstandsklasse «svært god». Sammenlignet med tidligere undersøkelser i 2013 og 2016 er det små 

endringer i indeksverdiene. Makroalgeundersøkelsen på stasjon 4 (Skorpegavlen) i Kvinnheradfjorden 

viste til «god» tilstand i 2019, tilsvarende som for hele den undersøkte perioden i fra 2014 til 2019 
(Bye-Ingebrigtsen mfl. 2020). 

 

Det ligger til sammen 3 oppdrettslokaliteter for matfisk av laksefisk samt to lokaliteter for landbasert 

oppdrett av postsmolt og rensefisk (berggylt) i en avstand på 3 – 6 km fra det planlagte utslippsstedet 
til Nedrevåge matfisk i Onarheimsfjorden (tabell 13 og figur 8). Alle lokalitetene er disponert av 

Alsakergruppen bortsett fra lokaliteten Skorpo NV som er disponert av Sjøtroll Havbruk AS. Av 

tabellen ser en at de to siste B-tilstandene i 2020 og 2021 på samtlige lokaliteter som er i drift tilsvarer 
tilstand 1= «meget god» og 2= «god».  Samtlige C-undersøkelser utført i 2019 og 2020 viste også 

«god» tilstand (tabell 13). 

 

Tabell 13. Oversikt over dagens oppdrettsvirksomhet (matfiskanlegg) i Onarheimsfjorden og i 
overgangen til Kvinnheradsfjorden for de to siste B-undersøkelsene, siste C-undersøkelser og oksygen 

i vannsøylen. For klassifisering av tilstand, jf. Veileder 02:2018. Kilde: Akvakultur (fiskeridir.no) 

 

Lokalitet MTB Forbruk siste 

utsett, tonn 

Siste B-tilstand C-tilstand     Oksygen, ml/l 

10136 Onarøy  3900 H-18: 4.725 2020 og 2021: 

Tilstand 2= «god»    

2020:  

II= «god» 

4,8= I  

på 140 m dyp 

29936 Ystadneset  3900 V-20: 3160 2020 og 2021. 

Tilstand 2= «god» 

2019: 

II= «god» 

5,7= I  

på 310 m dyp 

12108 Skorpo NV  5460 V-18: 10.150 2020: Tilstand 1= 

«meget god» 
2021: tilstand 2 = 

«god»   

2019:  

II= «god» 

70 % = I  

på 420 m dyp 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b148e3dd147
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NEDREVÅGE
MATFISK

Avløp 190 m dyp
Innntak 80 m dyp

2 km

 
 

Figur 8. Oversikt over oppdrettslokaliteter i sjøområdet rundt det planlagte utslippet i 
Onarheimsfjorden. 

 

Samtlige oksygenprofiler tatt i 2019 og 2020 på de ulike lokalitetene viste tilstand 1= «meget god» 

med hensyn på innhold av oksygen samt oksygenmetning ved bunnen på de ulike stasjonene (tabell 

13). 

 

Av tabell 13 ser en også at samlet fôrbruk for det siste utsettet i forkant av siste B-undersøkelse på 
lokaliteten Skorpo NV var høy med over 10.000 tonn utfôrt på det siste utsettet ila 16 måneder 

(generasjon vår 18). B-tilstanden var rett nok 3= «moderat» ved tidspunkt for maksimal biomasse i 

mars 2019, men lokaliteten ble brakklagt i uke 35 i 2019, og allerede etter et halvt år med 
brakklegging hadde lokaliteten tatt seg inn igjen til tilstand 1 «meget god». Det er også interessant at 

C-undersøkelsen utført ved starten av brakkleggingsperioden viste «god» tilstand for bunndyr i 

overgangssonen (stasjonene C2, C3 og C5), mens stasjonen C4 (ytterst i overgangssonen 600 m fra 

anlegget) viste «meget god» tilstand. Her var også oksygenmetningen «svært god» (Mannvik mfl. 
2020).  

 

På disse tre lokalitetene i Onarheimsfjorden/Kvinnheradsfjorden er det god miljøtilstand på 
lokalitetene og i overgangssonen til anleggene. Det ser også ut til at nivået av oksygen i bassengvannet 

på og rundt de ulike lokalitetene i liten grad ser ut til å være negativt påvirket av den relativt høye 

produksjonen på lokalitetene, noe som indikerer meget høy resipientkapasitet i fjordbassenget.  

 
En regner vanligvis med at en lokalitet kan ha en årlig produksjon på rundt 1,3 – 1,5 ganger lokalitets 

MTB-en, Samlet MTB på de tre lokalitetene som har hatt minst ett utsett fram til slakt er på 13.480 

tonn, noe som teoretisk tilsier en årlig produksjon på 17.500 – 20.500. Men når en tar hensyn til at 
fisken står i ulike utsettings- og brakkleggingssoner blir den gjennomsnittlige årsproduksjonen mindre. 

Ut fra den aktuelle fôrbruken på det siste utsettet før B-undersøkelsen på de ulike lokalitetene (jf. 

tabell 13) ser årsproduksjonen for 2018 og 2019 til å ligge på rundt 9.000 tonn ut fra en fôrbruk på 
rundt 11.000 tonn.  
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MODELLERING AV UTSLIPP 

 

Det Danske Hydrologiske institutt AS har gjennomført en tre trinns modellering av det planlagte 
utslippet på 190 m dyp. Følgende forhold er modellert: 

1. Innblandingsberegninger med innlagringsdyp og fortynning ved hjelp av DHIs Jetmodell 

(EnviroCast) som består av to elementer. En jetmodell for nærfeltsberegninger og en 3-

dimensjonell-modell for fjernfeltsberegninger. 
2. Partikkelspredningsmodell basert på Havforskningsinstituttets 160m rute database 

3. 2D og 3D modellering av strømbildet i Onarheimsfjorden ved hjelp av DHIs egne 

strømmodeller. 
 

Som grunnlag for innblandingsberegningene er det benyttet strømmålinger ved det planlagte utslippet i 

perioden 24. september – 22. oktober 2020. Hydrografiprofil ved utslippspunktet samt 7 øvrige 

hydrografiprofiler fra Onarheimsfjorden i perioden 2017 – 2020. Oppmålt bunntopografi. 
Beregningene er utført med en rørdiameter på 1200 mm samt middel (110 m³/min som tilsvarer 

vannføringen i 99 % av tiden) og maksimal (220 m³/min som tilsvarer vannføringen i 1% av tiden ved 

flushing/tømming av kar) vannmengde i utslippet med et utslipp i østlig retning (80 º). Utslippets 
salinitet er satt til 34,5 ‰, og temperaturen er 12 °C. Ut fra planlagt rensing av utslippet er det 

modellert for følgende konsentrasjoner av utslippskomponenter: Nitrogen (N): 63 mg/l. Fosfor (P): 7,5 

mg/l. Organisk stoff (TOC): 76,5 mg/l (partikkelstørrelse under 0,1 mm). Det er også gjennomført en 
partikkelspredningsmodellering med en noe større utgangskonsentrasjon av utslippskomponenter: 

Nitrogen (N): 86,7 mg/l. Fosfor (P): 15 mg/l. Organisk stoff (TOC): 178,5 mg/l (partikkelstørrelse 

under 0,1 mm). Resultatene av innlagringsberegningene er sammenfattet ved å presentere 50% og 

90% fraktiler som representerer topp 50 % (middelverdien) og topp 10 % høyeste verdiene (verst 
tenkelige resultat). 

 

Innblandingsberegningene viser at utslippet innlagres på henholdsvis 137 og 141 m dyp ved middel og 
maksimal vannføring i utslippet der toppen av plumens ytterkant når opp til henholdsvis 124 og 127 m 

dyp ved middel og maksimal vannføring. Gjennomsnittsfortynningen (50 % fraktilen) ved middel og 

maksimal vannmengde for et utslipp i østlig retning er beregnet til henholdsvis 40 og 45,5 ganger ved 
det innlagringstidspunktet hvor momentum til jet-plume ikke kan differensieres fra vannet for øvrig, 

som tilsvarer henholdsvis 47 og 100 m fra utslippet. Og 500 m ifra utslippspunktet vil utslippet være 

ytterligere fortynnet til nærmere 8000 ganger reduksjon for middelvannføring og noe under 6000 

ganger reduksjon i konsentrasjon ved maksimalvannføring (Fjørtoft, H. 2021). 
 

Dette vil i praksis si at en konsentrasjon av nitrogen på enten 63 mg/l eller 86,7 mg/l i utslippsvannet 

ved en middel vannmengde i utslippet er fortynnet til henholdsvis 1,57 og 2,17 mg/l 47 m fra utslippet, 
og vil være ytterligere fortynnet til bakgrunnsnivå i sjøvannet (rundt 300 µg/l) når utslippet er 

fortynnet henholdsvis 210 og 290 ganger, dvs rundt 125 – 150 m fra utslippet.    

 

Resultatene av trinn 1 i modelleringsberegningene er oppsummert som følger:  
  

«En foreløpig konklusjon er at utslippene ser ut til å gå i en vestlig retning, inn imot 

Onarheimsfjorden, når strømforholdene fra oppmålinger i en spesifikk periode i 2020 benyttes som 
inngangsdata.»  

 

Resultatene av modelleringens punkt 1 er sammen med øvrige resultater fra strømmålinger, hydrografi 
og bunntopografi, mv. benyttet som input i trinn 2 og 3 (jf. Frøseth 2021).  Modellen er satt opp for å 

simulere en periode på ett år, fra 1. januar 2014 til 1. januar i 2015.   

 

Den høyeste sedimenteringen vil skje i et område som avgrenser seg fra noen hundre meter sør og vest 
for utslippspunktet til rundt 1,7 km nord – nordøst for utslippspunktet, her eksemplifisert med 

deponering av karbon ut fra en utgangskonsentrasjon i utslippet på 178,5 mg/l (jf. figur 9). Dvs til opp 

mot terskeldypet inn til Onarheimsfjorden samt øst – nordøst for Fjæreflua. Men utslippene av karbon 
samt partikulært nitrogen og fosfor vil også spres og sedimentere innover i Onarheimsfjorden slik at 
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mesteparten av Onarheimsfjorden blir influensområde for utslippet. Det skjer en diffus spredning fra 

utslippspunktet der deponert masse er noe forhøyet, med en maksimal årlig avsetningsrate på 93,8 g 

karbon pr m²/år og henholdsvis 45,5 g nitrogen og 7,71 g fosfor pr m²/år (Frøseth 2021) ved de 
høyeste utgangskonsentrasjonene av utslippskomponenter. Strømmen går på sørsiden av Fjæreflua, 

som ligger nord for utslippspunktet, og påvirker i stor grad hvilken retning massene fra utslippspunktet 

føres. 

 

 
 

Figur 9. Oversikt over sedimentering av organisk karbon (TOC) etter ett år (Frøseth 2021). 
 

Resultatene av trinn 2 og 3 i modelleringsberegningene er oppsummert som følger:  

 

Med rådende strømforhold og bunntopografi sprer avsatte masser seg for det meste lokalt i den bratte 
skrenten syd, vest og nord for utslippspunkt 2 og i inngangen til Onarheimsfjorden. 

 

Modelleringen sannsynliggjør at plasseringen av det omsøkte utslippet tilsier at de fortynnete 
utslippene av næringssalter og partikler ikke vil komme til å slamme ned verdifulle naturtyper eller 

sjøbunn generelt, samtidig som næringssaltene blir innlagret så dypt at de ikke bidrar til økt 

primærproduksjon i fjordsystemet. 
 

VIRKNING AV LANDBASERT ANLEGG I NEDREVÅGE. 

 

Effekten av næringssaltutslippene på planteplanktonproduksjonen vil avhenge av sjøareal, oppholdstid 
og grad av innblanding av andre vannmasser (vannsirkulasjon). Målinger fra områder med høy tetthet 

av oppdrettsanlegg i Chile, Skottland, Middelhavet (Gowen & Ezzi 1994; Soto & Norambuena 2004; 

Pitta mfl. 2006) har vist liten risiko for en regional overgjødsling av frie vannmasser i områder med 
god vannutskiftning. 
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En treårs studie av regionale effekter i oppdrettsintensive Hardangerfjorden viste ingen økte 

næringssalt- eller klorofyllverdier i de åpne vannmassene (Husa mfl. 2014a). Det ble heller ikke funnet 

overgjødslingseffekter på makroalgesamfunn i fjorden (Husa mfl. 2014b). 
 

En rekke studier har undersøkt planteplanktonforekomsten nært oppdrettsanlegg, men har ikke kunnet 

påvise forhøyede verdier (Husa mfl. 2014). Årsaken til dette er mest sannsynlig at planteplanktonets 

oppholdstid i området med forhøyede verdier er for kort til at planktonalgene kan respondere med økt 
produksjon. Algene trenger en viss tid på å respondere på tilførte næringsmengder, slik at 

oppholdstiden på vannet i en resipient bør være på flere dager dersom en skulle kunne måle virkningen 

av tilførsler på algemengdene. 
 

I anleggets influenssone kan det forekomme påvirkning fra utslippene i strandsonen eller der anlegget 

er plassert i grunne skjellsandsområder og på tarebanker, slik moderne kystanlegg gjerne ligger i dag 

(opptil 500–1000 m distanse). En kombinasjon av kontinuerlige pulser av næringssalter og fine 
svevepartikler kan forårsake lokale overgjødslingseffekter. Men påvirkning fra utslipp er i hovedsak 

observert når anlegget ligger svært nært land, i bukter og bakevjer, eller der strømmen fører utslippene 

inn over grunnere områder. 
 

Undersøkelser med undervannsvideo av lokal påvirkning på hardbunn (0–20 meters dyp) ved 18 

matfiskanlegg og på 16 referansestasjoner i Hardangerfjorden i 2010 og 2011 viste liten påvirkning på 
tarevegetasjonen ved anleggene i de ytre områdene, både forekomst og nedre voksegrenser var som på 

referansestasjonene (Husa mfl. 2013).   

 

Men alle disse undersøkelsene gjelder en vurdering av virkninger fra åpne merdanlegg i sjø, mens 
utslippet fra dette anlegget vil bli sluppet ut på 190 m dyp og innlagres på rundt 140 m dypt langt 

under produksjonslaget for planktoniske alger (Fjørtoft 2021). 

 
Utslippene skal gå ut i overgangen mellom Onarheimsfjorden i øst og Kvinnheradsfjorden, og 

utslippet vil primært bestå av oppløste næringssalter og finpartikler under 0,1 mm. I dette sjøområdet 

er Hardangerfjorden 400 – 600 meters dyp flere titalls km innover og utover fjordbassenget (jf. figur 

6). Hardangefjordbassenget inkludert Onarheimsfjorden er forbundet med oksygenrike vannmasser ut 

mot kysten gjennom en rundt 220 m dyp terskel i Langenuen på høyde med Rommetveit samt en rundt 

115 m dyp terskel mellom Nappen i Sveio og Store Hestholmen i Bømlo. Like sør for Huglo ligger en 

terskel på 168 m dyp før det dybdes nedover til over 500 m dyp i Husnesfjorden. 
 

Det er minst 168 m dypt fra terskelen sør for Huglo og hele veien ut mot kysten via Selbjørnsfjorden 

og Korsfjorden. De relativt dype tersklene bidrar til at det jevnlig vil kunne forventes at det skjer 
fjordutskiftninger av dypvann minst en gang i året til utslippsområdet samt i fjordene innenfor. 

Onarheimsfjorden samt de tilstøtende fjordsystem i Hardangefjordbassenget er store og dype og har en 

«oksygenbank» av enorme dimensjoner, som får jevnlig påfyll av innstrømmende atlanterhavsvann via 

de dype tersklene helt ut mot kysten. Det er også grunn til å anta at det er svært gode strømforhold 
over terskelen sør for Huglo da fjorden her smalner av og grunnes oppover, og at det er store 

vannmengder som daglig skal strømme inn og ut over terskelen her om en effekt av tidevannet samt 

øvrige strøm- og utskiftingsmekanismer i fjordene innenfor og utenfor. Dette bidrar også til de gode 
oksygen- og utskiftingsforhold i fjordbassengene innenfor.  

 

Det er beregnet at anlegget ved full produksjon av fisk på 100.000 tonn i året etter rensing vil slippe ut  
3175 tonn organisk stoff/TOC, 462 tonn fosfor og 3343 tonn nitrogen. Disse utslippene vil etter 

rensing tilsvare en oppdrettslokalitet i sjø med en MTB på ca 14.500 tonn for utslipp av organisk 

stoff/TOC, en MTB på ca 28.000 tonn for utslipp av fosfor og en MTB på ca 44.000 tonn for utslipp 

av nitrogen. Utslippene er store og har et potensiale for lokal nedslamming av sjøbunnen i 
Onarheimsfjorden rundt utslippspunktet og i influensområdet til utslippet.  

 

Ifølge Fiskeridirektoratets oppdrettsregister (pr. 14. april 2021) er den største godkjente 
oppdrettslokaliteten i drift i Norge i dag lokaliteten Ytre Hadseløya i Hadsel kommune som er 
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godkjent for en MTB på 10.000 tonn for Nordlaks Oppdrett AS (utviklingskonsesjon). Denne ligger 

eksponert til ut mot storhavet sørvest for Hadseløya. Den største godkjente ordinære matfisklokalitet 

for laksefisk er Solværet i Smøla kommune, som er godkjent for en MTB på 8.580 tonn for Salmar 
Farming AS. Denne ligger eksponert til helt sør i et øyrike i Smøla kommune.  

 

De beregnete utslippene fra Nedrevåge Matfisk tilsvarer et utslipp av organisk stoff/TOC som er rundt 

1,5 ganger høyere enn den største godkjente lokaliteten i Norge og henholdsvis 3 ganger og vel 4 
ganger utslippene av fosfor og nitrogen. Men åpne merdanlegg i sjø har imidlertid ikke noen form for 

rensing, og det blir derfor ikke direkte sammenlignbart å se på effekten av de beregnete rensede 

utslippene fra Nedrevåge Matfisk og miljøeffekten av store matfiskanlegg i sjø.  
 

Dersom man regner om de omsøkte utslippene for å sammenligne utslipp fra tettbefolkete områder, 

tilsvarer utslippene av nitrogen og fosfor litt i overkant av samlet avløp (før rensing) fra omtrent 

760.000 personekvivalenter (pe). Ved omregning til personekvivalenter med hensyn på utslipp av 
nitrogen og fosfor i urenset kloakk, benyttes det 12 g nitrogen og 1,6 g fosfor/person / dag (tabell 14).  

 

Tabell 14. Utslipp av ulike komponenter fra Nedrevåge Matfisk sitt planlagte anlegg omregnet til 
personekvivalenter. 

 

Stoff Årlig utslipp Pr døgn Pr min Personekvivalenter  

Nitrogen 3.343 tonn 9.159 kg 6,36 kg 763.200 pe 

Fosfor 462 tonn 1.266 kg 0,879 kg 791.500 pe 

Organisk stoff 3.175 tonn 8.699 kg 6,04 kg  

Oksygenforbruk 7.763 tonn 21.267 kg 14,8 kg 352.900 pe 

 
Dette blir store tall, men samtidig er ikke slike utslipp direkte sammenlignbare siden avløp fra 

fiskeoppdrett ikke inneholder smittestoff som tarmbakterier og andre humanpatogener. Det gjør at det 

aktuelle omsøkte utslippet ikke får samme negative virkning på andre brukerinteresser i området som 
om man skulle sluppet all kloakken tilsvarende 760.000 pe ut i Onarheimsfjorden.  

 

Utslippene består i all hovedsak av finpartikler med partikkelstørrelse på 0,1 mm eller mindre og 
oppløste næringssalter, og disse vil spres som en sky fra utslippspunktet og utover i Onarheimsfjorden. 

Selve filtreringen vil også bidra til at en del partikler knuses ytterligere opp i mindre partikler. De små 

og lette partiklene som passerer filteret synker langsommere enn 0,1 cm/s, og disse svevepartiklene 

kan holde seg i vannsøylen over lengre tid og gi en diffus spredning av partikler. 
 

En modellering av partikkelspredningen av utslippet på 190 m dyp over ett år ut fra et innlagringsdyp 

på 140 m dyp og strøm i retningsområdet sørvest – nordvest på 150 m dyp viser at den høyeste 
sedimenteringen vil skje i et område som avgrenser seg fra noen hundre meter sør og vest for 

utslippspunktet til rundt 1,7 km nord – nordøst for utslippspunktet. Dvs til opp mot terskeldypet inn til 

Onarheimsfjorden samt øst – nordøst for Fjæreflua. Men utslippene av karbon samt partikulært 

nitrogen og fosfor vil også spres og sedimentere innover i Onarheimsfjorden slik at mesteparten av 
Onarheimsfjorden blir influensområde for utslippet. Det skjer en diffus spredning fra utslippspunktet 

der deponert masse er noe forhøyet, med en maksimal årlig avsetningsrate på 93,8 g karbon m²/år og 

45,5 g nitrogen m²/år og 7,71 g fosfor m²/år. (Frøseth 2021). Dette er beregnet ut fra en rensegrad av 
utslippet på 10 % av nitrogen, 25 % av fosfor og 35 % av organisk stoff/TOC ved full produksjon i 

anlegget. Men det vil gå mange år før anlegget er oppe i full produksjon, og det er å forvente at 

anlegget innen den tid vil kunne oppnå den omsøkte rensegraden på 40 % av nitrogen, 60 % av fosfor 
og 80 % av organisk stoff, noe som da tilsier en maksimal årlig avsetningsrate på 40,2 g karbon m²/år 

og 33,1 g nitrogen m²/år og 3,9 g fosfor m²/år. Men her må en også ta i betraktning at modellen for 

avsetning ikke inkluderer bakteriell omsetning, og at det av bunndyrene skjer en kontinuerlig 

omsetning og nedbryting av tilført organisk materiale (faunaforbruk av karbon, nitrogen og fosfor). 
Derfor bør den modellerte avsetningen betraktes som konservativ, og resultatene indikerer ikke 

potensiell opphopning av avsatt organisk materiale på havbunnen.  
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En naturlig daglig sedimenteringsrate av karbon på 0,037-0,168 g C per kvadratmeter (13,5 – 61,3 g 

C/m²/år) er angitt som vanlig for "inshore and neritic waters", dvs. kystvann (Valiela 1984). Dette er 

dermed et konservativt utgangspunkt for et fjordområde som f. eks Onarheimsfjorden. Tilførslene av 
karbon fra anlegget ligger i størrelsesorden 1,5 – 7 ganger den naturlige sedimenteringen i utslippets 

nærområde, og 0,5 – 2 ganger den naturlige sedimenteringsraten i fjordområder innenfor 

influensområdet i Onarheimsfjorden. 

 
Den diffuse spredningen av finpartikler i utslippet og den moderat lave som skjer over et relativt stort 

område vil også bidra til at det ikke blir noen lokal forurensningseffekt rundt utslippspunktet, men 

heller stimulere til et økt dyreliv i bunnsedimentene (diffus spredning) og gi en effektiv 
sedimentomsetning av infauna i sedimentene og økt individtetthet av bunnlevende organismer, på 

samme måte som en ser i ytterkanten av overgangssonen fra matfisklokaliteter i sjø, den såkalte Kutti 

effekten, jf. Kutti og Olsen 2007, Kutti mfl. 2007. I tillegg innlagres utslippet i oksygenrike 

vannmasser året rundt hvor det er gode strømforhold og høy omsetningskapasitet for tilført organisk 
materiale. 

 

En relevant sammenligning er å se på et eksempel på hvor mye dette er sammenlignet med utslipp fra 
åpne merdanlegg i sjø. Lokaliteten Onarøy har et klarert areal på rundt 288.700 m² ihht 

Fiskeridirektoratets register. Dette anlegget ligger på svai festet til et ankringspunkt og dreier rundt sin 

egen akse med vær og vind. Anlegget er et stålanlegg og har et areal på rundt 10.000 m², mens selve 
sedimenteringsarealet da blir vesentlig større på grunn av roteringen rundt oppankringspunktet. På det 

siste utsettet som er utslaktet (H 18) hadde anlegget en fôrbruk på 4725 tonn tilsvarende en produksjon 

på rundt 4050 tonn (jf. tabell 14). Dette tilsvarer en årsmiddel på 2363 tonn fôr og 2025 tonn 

produsert mengde fisk. Dette tilsvarer et urenset utslipp på 355 tonn karbon. Av dette ble rundt 4100 
tonn utfôrt i 2019, og det ble produsert 3500 tonn fisk. Dette tilsvarer et urenset utslipp i 2019 på 614 

tonn karbon. I forhold til klarert areal tilsvarer dette en avsetningsrate på henholdsvis 1,2 og 2,1 kg 

karbon pr m²/år samt en avsetningsrate på henholdsvis 83 og 142 gram fosfor pr m²/år. Noe av 
tilførslene av de lette og små partiklene vil naturlig nok sedimentere i overgangssonen og fjernsonen, 

men mesteparten av belastningen vil likevel skje innenfor det klarerte arealet. Dette tilsvarer en 

sedimenteringsrate av karbon pr m²/år som er opp mot 22 ganger høyere enn den maksimale 
avsetningsraten av karbon i utslippsområdet ved den laveste rensegraden i utslippet, og opp mot 70 – 

140 ganger den forventede sedimenteringsraten av karbon i Onarheimsfjorden.  

 

Resultat av de to siste B-undersøkelsene på lokaliteten Onarøy viste tilstand II = «god» ved topp 
produksjon i desember 2019 (Haveland 2019) og tilstand II= «god» i september 2021 ved topp 

produksjon i anlegget. Og resultatet av C-undersøkelsen utført i mars 2020 tidlig i 

brakkleggingsperioden viste «god» tilstand for bunnfaunaen på stasjon C2 og i overgangssonen 
(Økland og Todt 2020). 

 

Dette viser at de omsøkte utslippene er små når de blir spredt over et større område, og at de samlet 

sett trolig ikke vil utgjøre noen negativ virkning i sedimenteringsområdet, men heller stimulerer til en 
økt sedimentomsetning av økende mengder bunndyr i oksygenrike vannmasser i Onarheimsfjorden på 

samme måte som i overgangssonen og i fjernsonen til en ordinær oppdrettslokalitet. 

 
Avløpsvannet inneholder 100 % sjøvann, noe som tilsier er saltinnhold på rundt 34,5 ‰ som er det 

samme som i utslippsområdet. Modelleringen av utslippet viser at utslippene av næringssalter og 

partikler bli innlagret dypt i vannsøylen, i all hovedsak dypere enn 140 meter. Dette har betydning for 
hvordan en kan forvente at utslippene av næringssalter vil kunne påvirke evt. økt eutrofiering i 

Onarheimsfjorden, noe som modelleringene viser vil være lite sannsynlig. Næringssaltene vil i den 

varme og lyse årstiden ikke blir tilgjengelig for algeproduksjon i sommerhalvåret på grunn av den 

naturlige sjiktningen med et varmere og mindre salt vannsjikt i det overliggende kyststrømlaget.  
 

Det er primært saltinnholdet som har innvirkning på egenvekten til sjøvannet, og i det typiske 

ferskvasspåvirkete kyststrømlaget ned mot 60 – 80 m dyp er sjøvannet minst salt i overflaten, og med 
en økende salinitet nedover med dypet. Ferskvannsavrenningen til fjordene bidrar også til denne 
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lagdelingen. I sommerhalvåret bidrar også en oppvarming av vannsøylen til en tydelig sjiktning og 

lagdeling av vassmassene. I det stabile dypvannet fra 100 meters dyp og nedover er det mindre 

variasjon i temperatur og saltinnhold, men også her øker tettheten og sjøvannet sin egenvekt nedover 
mot større dyp (også på grunn av at vanntrykket øker med økende dyp), og bidrar til en relativ stabil 

situasjon der det ikke skjer noe vertikalomrøring av vannmassene i dypvannslaget. 

 

Anleggets utslipp av nitrogen er beregnet til 3343 tonn i året, tilsvarende et daglig utslipp på 9.159 kg 
og en mengde på 6,36 kg pr minutt. Anleggets utslipp av fosfor er beregnet til 462 tonn i året, 

tilsvarende et daglig utslipp på 1266 kg og en mengde på 0,879 kg pr minutt. Med middel 

vannmengde i utslippet på 110 m³/min tilsvarer dette et utslipp på 57,8 mg N/l og et utslipp av fosfor 
på 8,0 mg P/l når en også inkluderer det naturlige bidraget av næringssalter i sjøvannet på henholdsvis 

rundt 250 µg N/l og 15 µg P/l.  

 

Modelleringene viser at komponentene i avløpsvannet (nitrogen, fosfor og karbon) i de fleste 
situasjoner gjennom året på innlagringsdypet på rundt 140 meter er fortynnet 10 – 50 ganger fra noen 

hundre meter til 500 – 600 m fra utslippet. En 50-ganger-fortynning tilsvarer da et innhold på 

henholdsvis rundt 1,15 mg N/l og 160 µg P/l. Utslippene vil etter hvert fortynnes ytterligere i økende 
avstand fra utslippet til naturlig bakgrunnsnivå i de omkringliggende vannmasser av nitrogen og 

fosfor. 

 
Ut fra dypvannsprøver som Rådgivende Biologer AS har tatt over mange år, ligger 

næringssaltinnholdet i dypvann på rundt 300 µg N/l og 25 µg P/l som middelverdi (se f. eks Brekke 

mfl. 2003 og Tveranger mfl. 2007). 

 
Selv om utslippene av næringssalter i seg selv er store, vil de ikke ha noen virkning på mulig 

eutrofiering i Onarheimsfjorden da de innlagres og blir værende i fjorden dypvann. Og utslippene blir 

totalt sett små når en ser på det naturlige næringssaltinnholdet i fjordbassenget. Om en bare ser på 
næringssaltinnholdet i det som utgjør mellom 50 og 300 meters dyp i vannforekomsten 

Onarheimsfjorden utgjør dette et volum på 1775 mill m³. Dette gir et samlet innhold av næringssalter 

på 532,5 tonn nitrogen og 44,38 tonn fosfor. Bidraget fra anlegget blir da 0,7 ‰ pr time for nitrogen 
og 1,2 ‰ for fosfor. I løpet av en dag utgjør bidraget fra anlegget 1,7 % for nitrogen og 2,8 % for 

fosfor av naturlig forekommende næringssaltinnhold mellom 50 og 300 m dyp i vannforekomsten 

Onarheimsfjorden. Om en også inkluderer de naturlig forekommende mengdene av næringssalt i den 

tilstøtende store og dype Kvinnheradsfjorden blir utslippene totalt sett meget små i dette samlete 
fjordavsnittet. Og så vil det være en kontinuerlig utskifting at bassengvannet i Onarheimsfjorden og 

videre utover i Kvinnheradsfjorden der utslippene kontinuerlig fortynnes, innlagres og transporteres 

bort med tidevannet og øvrige utskiftingsmekanismer i fjordavsnittet. 
 

Et annet relevant punkt er å se på forventet resipientkapasitet med hensyn på oksygenforbruk. 

Onarheimsfjorden har en stor resipientkapasitet, og om en tar med de tilstøtende fjordbassengene i 

Kvinnheradsfjorden og videre utover i Hardangerfjorden og utover mot kysten er det snakk om en 
svært stor resipientkapasitet. Det følger av det store volumet av fjordbassenget, samt at det er dype 

terskler ut mot havet.  

 
Med en hovedterskel ut mot kysten på ca. 220 m dyp i Langenuen samt en rundt 115 m dyp terskel 

mellom mellom Nappen i Sveio og Store Hestholmen i Bømlo og en terskel på 168 m dyp sør for 

Huglo til fjordbassengene innenfor vil det med jevne mellomrom strømme inn pulser av oksygenrikt 
atlanterhavsvann innover i hele fjordsystemet til Onarheimsfjorden og videre innover de dype 

fjordavsnittene mot Eidfjord og helt inn til Åkrafjorden. Dette skjer ofte i perioden mellom sein vinter 

– vår – sommer i forbindelse med lengre nordavindsepisoder.       

 
En har beregnet vannvolumet i Onarheimsfjorden samt deler av det tilstøtende fjordavsnittet i 

Kvinnheradsfjorden mellom Ystadneset i nord, Skorpo i øst og Ånuglo i sør, til 11,41 km3, jf. figur 5 

og tabell 11. Det beregnete innholdet av oksygen i Onarheimsfjorden/Kvinnheradfjorden er vel 73.000 
tonn (se nedenfor). Og har vi bare inkludert en liten del av Kvinnheradsfjorden. 
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I tabell 13 er det vist til oksygenmålinger i 2019 og 2020 i hele vannsøylen på tre lokaliteter i 

Onarheimsfjorden og Kvinnheradsfjorden der de målte verdiene ved bunnen lå mellom 4,8 og 5,7 ml/l. 
Det er også vist til at den laveste målingen på stasjonen VT 52 Lyraneset ned til 390 m dyp i 

Kvinnheradsfjorden i perioden 2017 – 2019 var 4,2 ml/l. Til slutt er det vist til at 

oksygenkonsentrasjonen i dypvannet i 2019 på 650 m dyp varierte fra 4,81 ml/l i mai til 4,28 ml/l i 

november tilsvarende tilstand «god». 
 

Oksygeninnholdet i hele vannsøylen over bunnen er stort sett alltid høyere enn minimumsverdien ved 

bunnen, men som et konservativt anslag regner vi et gjennomsnittlig innhold av oksygen i vannsøylen 
på mellom 1 og 500 m dyp i Onarheimsfjorden/Kvinneradsfjorden på 4,5 ml/l, noe som tilsvarer 6,4 

mg/l (eller 6,4 g/m3). Ut fra et beregnet volum av Onarheimsfjorden/Kvinneradsfjorden på ca. 11,41 

km3, gir det et innhold av oksygen på rundt 73.000 tonn O2. Det totale oksygeninnholdet vil i praksis 

være noe større, ut fra at gjennomsnittlig innhold per meter nedover i vannsøylen ikke tar hensyn til 
volumet av tilhørende vannlag, som naturlig nok avtar nedover mot bunnen, samt at en ikke har regnet 

gjennomsnittet av oksygeninnhold i hele vansøylen, men benyttet den laveste verdien målt ved bunnen 

i fjordbassenget.  
 

Dersom man sammenligner oksygeninnholdet i vannvolumet av det beregnete fjordavsnittet på rundt 

73.000 tonn O2 med et urenset utslipp på 100.000 tonn tilsvarer det et forbruk på 25.875 tonn BOF5 i 
året. Med en planlagt rensegrad på 70 % av BOF5 tilsvarer det et årlig forbruk på 7.763 tonn oksygen 

(tabell 14). En ser at oksygenforbruket fra et renset utslipp utgjør ca 11 % av oksygeninnholdet i 

denne delen av fjordavsnittet. Eller sagt på enn annen måte: En kan ha et kontinuerlig utslipp i ni år før 

oksygenet i denne delen av fjordavsnittet er brukt opp, forutsatt at det ikke er utskifting i perioden. Og 
da har en kun beregnet oksygeninnholdet i en liten del av Kvinnheradsfjorden. I dette sjøområdet skjer 

det en mer eller mindre kontinuerlig utveksling og utskifting av vannmasser både innover og utover 

fjorden også på grunn av den åpne, dype og gode forbindelsen over relativt dype terskler helt ut mot 
kysten. Dette understrekes av de gode dypvannsmålingene av oksygen som er gjort på over 650 m dyp 

i Kvinnheradsfjorden over flere år, noe som for øvrig også gjelder de andre målestedene i 

Hardangerfjordbassenget (Bye-Ingebrigtsen mfl. 2020). 
 

En antar at den omsøkte produksjonen der utslippene i all hovedsak renses før de slippes ut i 

sjøområdet i Onarheimsfjorden ikke vil utgjøre noen merkbar miljøeffekt på 

Onarheimsfjorden/Kvinnheradsfjorden sin høye resipientkapasitet og økologiske tilstand som i 
henhold til Vann-nett er «god». Eventuelle miljøpåvirkningen fra disse utslippene er høyst sannsynlig 

lokale og avgrenser seg fra selve utslippspunktet og en – to km fra det dype utslippspunktet (jf. 

modelleringsberegningene av utslippet). Diffuse og fortynnete utslipp til bakgrunnsnivå vil etter hvert 
spres videre utover i resipienten. En vurdering av eventuelle miljøeffekter av utslippet vil uansett 

følges opp i driftsfasen av de undersøkelser som pålegges dersom det blir gitt utslippstillatelse til det 

omsøkte tiltaket. 

 

MARINT NATURMANGFOLD 
 

En vurdering av påvirkning og konsekvens er oppsummert i KU-rapporten til Rådgivende Biologer 

AS, og konklusjonen er gjengitt her (Todt & Huseklepp 2021). 
 

Tiltaket vil tilføre Onarheimsfjorden betydelige mengder av organiske partikler og næringssalter. Det 

vurderes at bløtbunnsområder i strandsonen i delområde 1 og korallskogsbunn i delområde 2 ikke vil 

påvirkes av tiltaket. Noe miljøskade på sukkertareskog i delområde 3 kan ikke utelukkes (jf. tabell 

12). Tiltaket kan føre til noe miljøskade for funksjonsområde for vanlige arter i influensområdet ellers. 

Samlet vil tiltaket føre til noe negativ konsekvens for naturmangfold. 

 
Utslipp av organiske partikler og næringssalter i en fjord vil alltid medføre endringer i økosystemet og 

dermed til en viss grad påvirke naturressurser. I dette tilfellet kan påvirkninger som fører til bedre 

næringsgrunnlag for bunnfisk anses som positiv for fiske etter bunnfisk, men det kan ikke utelukkes at 
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det er negative endringer for enkelte arter. Tilførsler av sink fra fôret kan over lengre tid akkumuleres i 

sedimenter og inngå næringskjeden. Det er derfor vurdert at tiltaket vil føre til noe forringing og noe 

miljøskade for naturressurser i delområde G (Fjæreflua), som ligger nærmest utslippspunktet. For 
fiskeplassen i delområde H (Vatterøy til Nedrevågneset) vil tiltaket føre til noe forringing og noe 

miljøskade på grunn av at rørledning for utslippet vil krysse fiskeplassen. Ellers er det vurdert at 

tiltaket vil føre til ubetydelig endring for fiskeri. Samlet er konsekvensen for naturressurser vurdert å 

noe negativ.  
 

FISKERIINTERESSER 
 

Alsaker Fjordbruk AS vil søke om legging av ledninger/rør på sjøbunnen for inntak og utslipp av 
sjøvann på land i Nedrevåge som tidligere vist i figur 4 og 5. Slike ledninger på sjøbunnen kan 

potensielt representere en risiko for å være til hinder for utøvelse av visse typer fiskeri. I praksis 

gjelder dette for fiskeredskap som slepes langs sjøbunnen, det vil si bunntråling etter fisk og reker. I 

Onarheimsfjorden er det markert et område som benyttes til bunntråling etter reker. All den tid 
ledningen for utslippsvannet med god margin ikke berører dette feltet (jf. figur 6), fremstår den som 

uproblematisk i reketrålsammenheng. 

 
Det planlagte sjøvannsinntaket vil bli liggende helt i ytterkanten av et område for aktive og passive 

fiskeredskaper i Onarheimsfjorden (Vatterøy-Nedrevågneset) og i praksis ikke berøre 

fiskeriinteressene. Det planlagte utslippet vil passere gjennom samme fiskeområde, og utslippspunktet 

vil bli liggende litt i ytterkanten av et område for aktive og passive fiskeredskaper «Fjæreflu» i 
Onarheimsfjorden. Aktivt fiske etter sei vil i liten grad bli berørt av utslippsledningen, mens den 

planlagte traseen for utslippet vil kunne være til hinder for bruk av passive redskaper (settegarn eller 

teiner). Alsaker Fjordbruk AS vil ha en aktiv dialog med fiskeriinteressene i området for å finne den 
beste egnete traseen, utformingen og plasseringen av utslippet for i størst mulig grad å unngå 

brukerkonflikter med fiskeriinteressene i området. 

  

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

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

sjøen og for landbaserte anlegg med sjøvannsinntak. Årsaken er risiko for inntak av smitte til anlegg 
eller også utslipp av smitte fra anlegg til nærliggende øvrige anlegg. 

 

Matfiskanlegget skal hente sitt vann på 80 m dyp utenfor Nedrevågsholmane, mens utslippet skal gå ut 
på 190 m dyp øst i Onarheimsfjorden. Anlegget blir bygget slik at to kar utgjør sin egen smittemessige 

enhet. Alt vann brukt i produksjonen blir UV-behandlet.   

 

Oppdrettslokalitetssituasjonen innenfor en avstand på 10 km fra planlagt matfiskanlegg på Nedrevåge   
er pr 8. desember 2021 som følger (se også figur 8):  

 

• Det er henholdsvis 2,2 og 3 km fra det planlagte sjøvannsinntaket og utslippet til nærmeste 

matfisklokalitet for laksefisk, dvs lokalitet 10136 Onarøy på 3900 tonn MTB tilhørende 
Sunnhordland Fjordbruk AS, Fjelberg Fjordbruk AS, Nordsjø Fjordbruk AS og Tysnes Fjordbruk 

AS. 

• Det er henholdsvis 6,0 og 3,3 km fra det planlagte sjøvannsinntaket og utslippet til lokalitet 29936 

Ystadneset på 3900 tonn MTB tilhørende Sunnhordland Fjordbruk AS, Fjelberg Fjordbruk AS, 
Nordsjø Fjordbruk AS og Tysnes Fjordbruk AS. 

• Det er henholdsvis 9,2 og 6 km fra det planlagte sjøvannsinntaket og utslippet til lokalitet 12108 

Skorpo på 5640 tonn MTB tilhørende Sjøtroll Havbruk AS. 

• Det er 4 km fra det planlagte sjøvannsinntaket og utslippet til lokalitet 10323 Onarheim samt 39977 

Onarheim II tilhørende Onarheim Bruk AS, et rensefiskanlegg for berggylt på 150 tonn samt et 

postsmoltanlegg med en årsproduksjon på 12.300 tonn 
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• Det er rundt 5,3 – 5,5 km fra det planlagte utslippet og sjøvannsinntakene til lokalitet 10323 
Onarheim samt 39977 Onarheim II tilhørende Onarheim Bruk AS, et rensefiskanlegg for berggylt 

på 150 tonn samt et postsmoltanlegg med en årsproduksjon på 12300 tonn 

 
Alle anlegg bortsett fra lokaliteten på Skorpo innenfor en avstand på 10 km er således egne anlegg, der 

en har etablerte systemer og rutiner for smittehygiene, sykdomskontroll, beredskap og 

miljøkartlegging. Dette bidrar til driftsmessig stabilitet i området mellom sjø- og landanlegg, ilag med 

økte muligheter for koordinering av forvaltningsmessige og driftsmessige hensyn. Anlegget skal 
etableres og driftes i samsvar med krav og vilkår satt av Mattilsynet. 

 

Når omkringliggende lokaliteter for laksefisk tilhører en koordinert brakkleggingsgruppe, kan 
avstanden mellom anlegg være betydelig mindre enn 5 km og også kortere enn 2,5 km, men det 

anbefales fortsatt en avstand på 5 km til annen oppdrettsaktivitet. For landbasert virksomhet vurderes 

avstanden til andre matfiskanlegg i forhold til plasseringen av inntaket og utslippet. Inntaksstedet for 

sjøvann til matfiskanlegget i Nedrevåge ligger i så pass lang avstand fra de øvrige lokalitetene i 
området og så pass dypt, at det vurderes å være lite sannsynlig for mulig inntak av smitte til det 

landbaserte anlegget. Alt vannet skal uansett filtreres og UV behandles, slik at smitterisikoen uansett 

er mer eller mindre eliminert. Det er uansett god avstand fra det planlagte utslippet til de 
nærmestliggende lokalitetene og sjøvannsinntaket til postsmoltanlegget på Onarheim. Utslippet 

innlagres på 140 m dyp og blir værende i dette dypsjiktet. Vannmassene transporteres også i liten grad 

videre vestover eller sørover i Onarheimsfjorden. Utslippsvannet innlagres i dype vannmasser i et helt 
annet og dypere vannsjikt enn inntaksstedet for sjøvann til postsmoltanlegget på Onarheim og de åpne 

merdanleggene i sjø.   

 

Det vises også til øvrig gjennomgang i denne rapporten vedk. det planlagte anleggets design, 
utforming og drift for biosikkerhet fra rogn til matfisk samt anleggets beredskapsplaner og 

risikovurderinger. F. eks så skal to og to kar i matfiskanlegget være som en egen enhet, med sluse inn 

og ut fra karområdet. Alle systemer og løsninger for teknologi og drift er basert på at en så langt det er 
mulig skal sikre god fiskevelferd gjennom hele produksjonssyklusen samt forebygge, fange opp og 

eliminere risiko for sykdomsutbrudd i anlegget.   

 
Nærmeste nasjonale laksefjord (Etnefjorden/Ølsfjorden) ligger rundt 45 km fra det omsøkte anlegget. 

Nærmeste nasjonale laksevassdrag (Oselva) ligger rundt 30 km fra det omsøkte anlegget. Det ligger 

heller er ingen anadrome vassdrag nærmere enn 12 km fra det omsøkte anlegget (Uskedalselva).     

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

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

anlegget er svært liten, jf. delkapittelet om rømmingssikring lenger framme i rapporten.  
 

 

FISKEVELFERD  
 

I «Forskrift om drift av akvakulturanlegg, § 22, Vannkvalitet», første ledd står det: «Fisk skal til 
enhver tid ha tilgang på tilstrekkelige mengder vann av en slik kvalitet at fiskene får gode levekår alt 

etter art, alder, utviklingstrinn, vekt, og fysiologiske og adferdsmessig behov, og ikke står i fare for å 

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

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

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

verdier er: 

• Karbondioksyd CO2 < 15 mg/l  

• Ammonium-nitrogen NH4
+ < 2 mg/l 

• Nitrat-nitrogen NO3 < 50 mg/l 
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Dette innebærer at fisken til enhver tid skal sikres en vannkvalitet som sørger for et godt internmiljø i 

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

innenfor akseptable tålegrenser. Ved intensiv produksjon og redusert vannbruk må det tilsettes 
oksygen til driftsvannet samt individuelt til hvert kar. pH og mengde vann til fisken må nøye 

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

for i tidligere kapitler.  

 
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 10). 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Det er liten 

sammenheng mellom 

oksygenmetningen i 
innløpsrøret og maksimalt 

registrert oksygenmetning 

i oppdrettskar. 
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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. 

 
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. 
 

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

settefisk, postsmolt og matfisk, som vannbehandling i resirkuleringsanlegg og også for behandling av 
avløpsvann, da særlig fra slakterier. Spedevannet skal, i tråd med vanlig praksis, desinfiseres med UV 

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

utgjøre kun en liten andel av det vannet som tilbakeføres fra renseanlegget til karene med fisk, der 
vannet både er CO2-luftet og oksygenert før det returneres til fisken. Betydning av ozon for karmiljø er 

derfor tilnærmet lik null. 

 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 
Norge har klare politiske og industrielle planer for at den marine næringen skal fem dobles frem mot 

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

og kompetanseoverføring mellom næringer blir sentralt for å videre befeste Norges ledende posisjon 
som sjømatprodusent både i hjemmemarked og internasjonalt. Laks utgjør nå ⅔ av norsk fiskeeksport, 

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

miljøfaktorer som lakseluspress, sykdom og giftige algeoppblomstringer.  

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

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

biomassepotensiale og for videre utvikling av landbasert teknologi med god kontroll på 
oppdrettsmiljø. Landbasert oppdrett gir gode barrierer mot lakseluspress, giftige algepåvirkning, 

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

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

og akvainfrastruktur i sjømatfylket Møre og Romsdal.  
 

Etablering av omsøkte anlegg i Nedrevåge i Vestland vil gi en stor regional økning i 

matproduksjonskapasitet til Europa – Norges største marked.  
 

Det er en internasjonal politisk, finansiell og forbruker-megatrend å støtte prosjekter med lavt 

karbonavtrykk, bruk av alternative energikilder og med lave utslipp til sjø. Regionen har sterk 
offshoreteknologi, sjømat og prosesskompetanse, og landbasert produksjon bygger opp en ny 

industrigren basert på krysskompetanse mellom oppdretts- og prosessindustri.  

 

Nedrevåge Matfisk vil ha et estimert behov for 30 – 60 kompetente lokalt ansatte og anslagsvis 150 – 

200 lokalt ansatte inkludert direkte ringvirkninger som økt bemanning på slakteri. I tillegg vil full 

produksjon medføre store lokale/regionale innkjøp. En etablering av Nedrevåge Matfisk vil utgjøre et 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3502 40 

stort bidrag til næringsutviklingen i Sunnhordland, og et ressurskrevende prosjekt som krever bred 

politisk støtte for å gjennomføre. 

 
Produksjon av matfisk vil være med å befeste Vestland som en markant lakseprodusent, og bidra til en 

bærekraftig videreutvikling av oppdrettsindustrien. Anlegget vil også gi miljømessige positive 

ringvirkninger ved at det benyttes best tilgjengelig teknologi og vil dermed 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 
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 «svært godt» for temaene som er omhandlet i denne 
utredningen (§ 8). Anlegget skal etableres på areal avsatt og godkjent til formålet.  Påvirkningen på 

naturmangfoldet i den marine resipienten ansees tilstrekkelig dokumentert gjennom en kartlegging av 

og konsekvensvurdering for naturmangfoldet og naturressursene i Onarheimsfjorden, utførte 
forundersøkelser og strømmålinger, en modellering av utslippet samt gjennomgang av foreliggende 

kunnskap og offentlige databaser. Føre var-prinsippet behøver derfor ikke å komme til anvendelse i 

denne sammenhengen (§ 9). 
 

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 er det omsøkte tiltaket et Vedlegg II 

tiltak som skal behandles etter § 12 i nevnte forskrift. I forhold til § 12 i forskriften kan tiltakshaver be 

om at ansvarlig myndighet avklarer om tiltaket skal konsekvensutredes eller selv foreta en 
konsekvensutredning. Hvis et tiltak antas å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og 

virkningene ikke er tilfredsstillende belyst i søknaden, skal ansvarlig myndighet kreve 

tilleggsutredninger etter § 27. Krav om tilleggsutredning skal sendes forslagsstilleren innen fire uker 
etter fristen i høringen av søknaden.  

 

I dette tilfelle anser søker kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å kunne si at tiltaket ikke vil 

få vesentlige virkninger på miljø, biologisk mangfold og samfunnsinteresser, og en vurderer det slik at 
denne søknaden ikke trenger noen ytterligere konsekvensutredning. 
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KONKLUSJON 
 

Et nytt landbasert matfiskanlegg som også inkluderer produksjon av postsmolt vil ha meget gode 

muligheter for å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret uten at det medfører økt smittepress 

av parasitter eller sykdom på omgivelsene. Anlegget vil også gi samfunnsmessige store positive 
ringvirkninger, både med hensyn på mange nye lokale arbeidsplasser, men ikke minst ved å gi 

miljømessige positive ringvirkninger ved at det benyttes best tilgjengelig teknologi og at et slikt 

anlegg vil bli svært rømningssikkert. Det vil således gi et vesentlig mindre miljømessig fotavtrykk enn 
vanlige merdbaserte matfiskanlegg. 

 

 
 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3502 42 

  

REFERANSER 
 

  

Bjerknes, V. 2007 (Red). 
 Vannkvalitet og smoltproduksjon 

 Kapittel 3. Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt, side 113. 

 
Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen 2003.  

Undersøkelser av marine resipienter i Kvinnherad kommune høsten 2002, med forslag til 

revisjon av Hovedplan avløp Rådgivende Biologer AS Rapport nr 645, 99 sider, ISBN 82-

7658-212-5. 
 

Bye-Ingebrigtsen, E., T.G. Dahlgren & T.E. Isaksen 2020. 

Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2019.  
NORCE Norwegian Research Centre AS. NORCE Miljø 10-2020. 79 + 183 s.  

ISBN 978-82-8408-090-1 

 
Dale, T, W. Eikrem, A.B. Ledang, T. Kristiansen & H. Frigstad 

 ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019 

 NIVA-rapport nr 7503-2020, 64 sider, ISBN 978-82-577-7238-3 

 
Fivelstad, S., Y. Ulgenes, T. Jahnsen, M. Binde, M. Lund, E. Keiserås & A. Albrigtsens 2004. 

 Vannbehov og reguleringsmekanismer for norske settefiskanlegg 

 Havforskningsinstituttets Havbruksrapport 2004, kap 5.3, sidene 130-133. 
 

Fjørtoft, H. 2021 

 Innlagringsberegninger i Onarheimsfjorden 

DHI-notat, 5 sider + vedlegg 
 

Frøseth, M.S. 2021 

 Partikkelspredningsmodellering i Onarheimsfjorden 
 DHI-notat, 15 sider + vedlegg 

 

Furset T.T. 2021.  
Onarheimsfjorden i Kvinnherad kommune. Straummåling ved planlagt avløp, september – 

oktober 2020. Rådgivende Biologer AS, rapport 3501, 24 sider. 

 

Haveland, F.B. 2019 
 B-gransking Lokalitet Onarøy, Tysnes kommune 

Resipientanalyse AS rapport nr. 1781-2019, 20 sider 

 
Haveland, F.B. 2021 

 B-gransking Lokalitet Onarøy, Tysnes kommune 

Resipientanalyse AS rapport nr. 1955-2021, 20 sider 

 
Husa, V., P.K. Hansen, R. Bannister & T. Kutti 2014 

Utslipp av partikulære og løste stoffer fra matfiskanlegg 

Kapitel 17 i Fisken og Havet, særnummer 2-2015. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 
2014, Side 106 – 122 

 

Kutti, T. & S. Aa. Olsen 2007. 
 Oppdrett stimulerer dyreliv i fjordene 

 Havforskningsinstituttets Kyst og havbruk 2007, kap 312.2, sidene 195-197. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 3502 43 

Kutti, T., A. Ervik & P. K. Hansen 2007.  

Effects of organic effluents from a salmon farm on a fjord system. I. Vertical export and 

dispersal processes. Aquaculture, kap 262, side 367-381 
 

Kutti, T., P.K. Hansen, A. Ervik, T. Høisæter, P. Johannessen 2007. 
Effects of organic effluents from a salmon farm on a fjord system. II. Temporal and spatial 

patterns in infauna community composition.  

  Aquaculture 262, 355-366. 
 

Mannvik, H.P., G.W. Lorås & A. Harendza 2020. 
 Sjøtroll Havbruk AS. C-undersøkelse 12108 Skorpo NV, 2019. 

 Akvaplan-niva AS, rapport 61494.01. 17 sider+ vedlegg 
 

Norsk Standard NS 9416:2013.  
Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, 

brukerhåndbok og produktdatablad. Standard Norge, 28 sider. 
 

Rosten, T., Å. Åtland, T. Kristensen, B.O. Rosseland & B. Braathen 2005 

 Mattilsynet. Vannkvalitet og dyrevelferd.  
KPMG Rapport, oppdragsnr . 200440 / 11 88 67, 88s. 

 

Stefansson, S. O., J.C. Holm & G. L. Taranger 2002 

Oppdrett av laks og aure i Norge 

Forelesingskompendium BFM 240 ”Grunnkurs i akvakultur”, 105 sider 
 

Terjesen, B. F., H. Takle, G. Bæverfjord & J. Kolarevic. Fiskevelferd i RAS: Effekt av vannhastighet, 

             tetthet og temperatur.  
Foredrag Smoltkonferansen Sunndalsøra 2012 http://smoltproduksjon.no/Bilder/TidlKonf2012 

 

Tidevannstabeller for den norske kyst. 72. årgang 2009. 

Statens kartverk sjø, 88 sider.  
 

Todt, C. & B. S. Huseklepp 2021. Ny oppdrettslokalitet Nedrevåge, Tysnes kommune. 

Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser. Rådgivende Biologer AS, 
rapport 3530, 44 sider, ISBN 978-82-8308-881-6. 

 

Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke 2007. Stord kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. 

Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2007. Rådgivende Biologer AS, 

rapport 1038, ISBN 978-82-7658-565-0, 139 sider  

Ulgenes, Y. & A. Kittelsen 2007. 

 Resirkulering – framtidens oppdrettsmetode for alle settefiskprodusenter? 

 Intervet Agenda nr. 6/ juni 2007, 4 sider. 
 

Valiela I, 1984. Marine Ecological processes. David E. Reichle editor. Springer Verlag. 546 sider.  
 

Økland, I.E. & C. Todt 2020.  

Oppdrettslokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2020. Miljøovervaking av overgangssona – 
C-gransking. Rådgivende Biologer AS, rapport 3148, 44 sider. 

 

Økland, I. E., H. O. T. Bergum & C. Todt 2021.  

Nedrevåge i Tysnes kommune. Førehandsgransking i Onarheimsfjorden. Rådgivende Biologer 
AS, rapport 3483, 45 sider. 
 

Åtland, Å. 2016.  

Årsovervåking av vannkvalitet for NEKST AS. Prosjektnummer NIVA: O-15376.  Notat 8 
sider. 

http://smoltproduksjon.no/Bilder/TidlKonf2012

