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Innledning
I forbindelse med omlegging av lokalitetsstrukturen til oppdrettsanleggene i indre
deler av Storfjorden (Nordalsfjorden /Tafjorden) ønsker Hofseth AS innspill og
dokumentasjon fra NTNU i forhold til en søknad til forvaltningen om disse
endringene. Målet er å redusere antall lokaliteter som er i drift og overføre
produksjonsvolum til de mest optimale lokalitetene i forhold til smittebegrensning og
produksjonsmiljø. Hofseth AS ser for seg følgende endringer:
•
•
•

Skotungneset / alt. ny lok i 2019 (klar til utsett 01.07.19)
Skjortneset økning fra 8 til 10 ringer i 2019 (klar for utsett 01.09.19)
Vindsneset og Overåneset Ø i 2020 (klar for utsett 01.03 og 01.06.20)

Dokumentasjon som ble ansett som viktig i denne sammenheng var:

• Fiskehelse
–
–
–

Smittekartlegging mellom lokaliteter
Risikovurdering
Optimalisert plassering av lokaliteter

• Miljø på lokalitetene
–
–
–

Samlet vurdering av miljøundersøkelser
Risikovurdering - knyttet til høyere MTB pr lokalitet
Optimal plassering av anlegg

• Innvirkning på nærmiljø
–
–
–

Vurdering av diversitetspåvirkning (hummer)
Vurdering av interaksjoner med villfisk (rømming og lakselus)
Vurdering av oppdrett og verdensarvområder

NTNU i Ålesund ved institutt for biologiske fag har erfaring fra forskning på å
identifisere optimalt miljø og optimal lokalitetsstruktur i forhold til fiskevelferd og
fiskehelse, særlig i forhold til bedre kontroll med virus og parasitter som forårsaker
sykdom hos oppdrettet laksefisk. For å få dokumentasjonen som er ønskelig for
godkjenning av nytt driftsopplegg i forhold til planlagte utsett hos Hofseth, vil NTNU
ha rapporten klar i løpet av september.

Bakgrunnsmateriale
Kartverktøy (Fiskeridirektoratet, Google earth, tilgjengelige MOM-B og MOM-C
undersøkelser: bunntopografi, strømregistreringer og bunnundersøkelser fra aktuelle
lokaliteter (primært Fiskeliv, Havbrukstjenesten A/S og Åkerblå), strømmodellen Mods
Midt-Norge/SinMod 2009 (Sintef), registreringer av vind (MI), avrenning (NVE) og
stedegne bestander av laksefisk (IMR, MD), artikler og publikasjoner. Strømmodellene
er basert på data om vær, vind (NMI), avrenning (NVE) og grunnleggende fysisk
oseanografi.
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Smi ttepress og smi ttespredning
Sykdom /infeksjon hos oppdrettsfisk er ofte en funksjon av smi ttepress og laksens
mottakelighet som igjen påvirkes av dens vel ferd/ stress og allmenntilstand (Figur 1).

Figur 1: Faktorer som forårsaker infeksjon og sykdom

hos oppdrettslaks.

I denne delen av rapporten har vi anal yser t vannkontakt mellom lokali tetene til H ofseth
i indre Stor fjord og Nordalsfjorden. Dette for å vurdere faren for smi ttespredning i
området. Smi ttepresset fra en infiser t populasjon mot nabolokali teter er avhengig av
avstand, strømretning og hvor mange patogene organismer som produseres pr ver t
(laksefisk) til en hver tid i /på fisken i anlegget (Stene, et al., 2014; Vil jugrein, et al., 2009).
Anbefalinger om smi tterisiko er i stor grad basert på strøm- og smi ttemodelleringer gjort
av Sintef (http:/ /midtnorge.sinmod.com /about/ #smi ttespredning). Smi ttespredning er
baser t på kobling mellom modellert vanntransport og modeller t biologi til lakselus og
PD virus. Li te er i midler tid k jent om patogenets biologi, og det er viktig å ta med at
modeller er kun modeller og trenger ikke representere et fullstendig sannhets- og
sanntidsbilde. Likevel er disse benyttet i denne undersøkelsen fordi dette er det beste vi
har tilgjengelig i dag.
For å sammenlikne med reelle målinger, er også tilgjengelige data angående strøm fra
relevante M OM undersøkelser inkluder t i smi ttevurderingene, med spesiell fokus på
2009. Da strømdata fra dette året sammenfaller med modellåret til M ods Midt-Norge er
tilgjengelig (http:/ /midtnorge.sinmod.com /hydrography/region / #SunM ).
I dette dokumentet er det fokuser t på smi ttespredning basert på vanntransport. Tallene
i teksten og i vedleggene bakerst i rapporten om smi ttespredning, angir prosentandelen
av par tikler som når an annen lokali tet, eller som mottas fra annen lokali tet.
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Smitte kan også spres med brønnbåter, arbeidsbåter, rømming av smitta fisk,
smoltimport og annen kontaktsmitte via fartøyer, folk og utstyr. Sistnevnte er faktorer
som oppdretter selv må vurdere og eventuelt kontrollere etter beste evne utfra
driftsplaner, uventede hendelser og kunnskap om biosikkerhet (Figur 2).

Figur 2: Mulige smitteveier mellom oppdrettslokaliteter med laksefisk

VINDSNESET
Vindsneset ligger på sørsiden, innerst i Nordalsfjorden ved innløpet til Tafjord.
Nærmeste lokalitet er Overåneset som ligger nordvest for Vindsneset på den andre siden
av fjorden.

Strøm
Strømmen er utgående mot vest i øvre vannlag på lokaliteten, men snur gradvis i motsatt
retning fra 15-20 meters dyp store deler av året. Utgående overflatestrøm svekkes om
vinteren. En sammenlikning av strømregistreringer (MOM) og strømmodelleringer fra
samme tidsperiode viser sammenfallende strømbilde i overflaten, men på 15 meter viser
strømregistreringene mindre tydelig innadgående strøm enn strømmodellen (mer likt
modelleringer på 10 meters dyp).
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Figur 3. Strømretning på 5 (øverst) og 15 (nederst) meters dyp september 2009, basert
på strømmålere (venstre) og modellert strøm (høyre) ved lokaliteten Vindsneset.

Smittenettverk
VIRUS: Modellsimuleringene i Mods Midt-Norge viser at Skotungneset er under sterkest
smittepress fra Vindsneset (6). Opshaugvik ligger litt mer i le (4), Skjortneset og
lokalitetene ved Overåneset synes lite påvirket av Vindsneset (2). Smittepresset synes å
være størst om vinteren (se Vedlegg 1). Viruset har lengre levetid i sjø om vinteren.
LUS: Skotungeneset (Gudmundset) mottar mest lus fra Vindsneset (9). Skjortneset er
mindre påvirket (4). Overåneset Ø/V og Opshaugvik er i liten grad påvirket.
KONKLUSJON: Virus og lus fra Vindsneset synes å bli transportert langs sørsiden av
Norddalsfjorden (utstrømmende vann fra Valldøla), midtfjords forbi Stranda
(utstrømmende vann fra Geirangerfjorden og Strandaelva) og etter hvert på vestsiden
av fjorden (Figur 4). Opshaugvik mottar smitte fra Vindsneset og bidrar med videre
smittepress mot Skotungneset. Her vil smittepresset reduseres når Opshaugvik ikke er i
bruk.
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Figur 4: Vanntransport fra Vindsneset basert på modellert årsgjennomsnitt. Størrelsen
på grønne punkt med gul ring rundt angir graden av egensmitte/smittepress fra virus
(Mods Modt-Norge)

OVERÅNESET
Overåneset Vest og Overåneset Øst ligger på nordsiden av Norddalsfjorden mellom
lokalitetene Vindsneset og Opshaugvik. Overåneset Vest er planlagt avviklet.

Strøm
Strømbildet preges av utgående vestlig strøm i øvre vannlag. Rundt 15 meters dyp er
strømmen svak og retningen lite konkret. Dette kan skyldes at lokaliteten ligger i
skjæringspunktet mellom utstrømmende vann fra Tafjord og Geirangerfjorden. Det er
rimelig godt samsvar mellom modellert og registrert strøm i samme dyp og samme
tidsperiode (Figur 5).
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Figur 5. Strømretning på 5 (øverst) og 15 (nederst) meters dyp september 2009, baser t
på strømmålere (venstre) og modeller t strøm (høyre) ved lokali teten Overåneset (Ø).

Smi ttenettverk
VIRUS: Simuleringene fra M ods Midt-Norge viser at Overåneset Ø mottar li te virus fra
Vindsneset(2) og Overåneset vest (1). H vis lokali teten Overånest V fjernes, vil andre
lokali teter til H ofseth A/S i li ten grad blir påvirket av Overåneset (Ø) i forbindelse med
virussmi tte.
LUS: Samme mønster vil også være for lus, med svakt smi ttepress fra Vindsneset (2) mot
Overåneset og fra Overåneset mot Gudmundset (6). Det er imidler tid stor
smi tteutveksling mellom lokali tetene på begge sider av Overåneset.
KONKLUSJON: Virus og lus fra Overåneset synes å følge østsiden av fjorden forbi
Stordal og vil i li ten grad påvirke de andre lokali tetene utover i fjorden (Figur 6).

Figur 6: Vanntransport fra Overåneset (Ø) basert på modellert årsgjennomsni tt.
Størrelsen på grønne punkt med gul ring rundt angir graden av egensmi tte/
smi ttepress fra virus (M ods Midt-Norge).
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SKOTUNGNESET
Skotungneset ligger på vestsiden av indre Storfjorden. Nærmeste lokalitet (nordover)
er Skjortneset. Lengre sør og innover i Nordalsfjorden ligger Opshaugvik, Overåneset
og Vindsneset. Opshaugvik er planlagt avviklet.

Strøm
Strømbildet preges primært av utgående strøm i øvre vannlag. Rundt 15 meter går
strømmen mer innover. Det er rimelig godt samsvar mellom modellert og registrert
strøm på 15 meters dyp og på bunnen i samme tidsperiode (november 2009). Det er
mindre samsvar mellom modellert og registrert strøm i overflaten i samme periode.
Strømmålingene på Skjortneset er i samsvar med modellen på 5 meters dyp (Figur 7).
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Figur 7. Strømretning på 5 (øverst) og 15 (midten) meters dyp, samt bunn (nederst)
november 2009, basert på strømmålere (venstre) og modellert strøm (høyre) ved
lokaliteten Skotungneset.

Smittenettverk
VIRUS: Modellsimuleringene viser at Skotungneset gir stort smittepress mot Skjortneset
(21) før virus spres videre ut mot Vardalsfjorden/Bjørndalen. Skotungneset mottar størst
smittepress fra Opshaugvik (19) og Vindsneset (6). Andre lokaliteter i Hofseth systemet
påvirker Skotungneset i liten grad.
LUS: Smittemodellen viser (på årsbasis) at luselarver primært transporteres nordover fra
Skotungneset og gir sterkt smittepress mot Skjortneset (21) og Gudmundset (6).
Påvirkningen er størst vår og høst. Skotungneset mottar luselarver primært fra
Vindsneset (9) og Opshaugvik (6). Ellers i liten grad fra de andre lokalitetene innover i
fjorden.
KONKLUSJON: vannet transporteres fra Vindsneset via Opshaugvik til Skotungneset
(Figur 7). Hvis produksjonen på Ophausvik opphører vil virus og lus primært
transporteres fra Vindsneset til Skotungneset. Dette vil bidra til økt avstand og dermed
mindre smittepress nordover. Når det gjelder lakselus er det stor påvirkning fra
Skotungneset til Skjortneset. Kort avstand og tidevannsstrømmer som flytter vannet
fram og tilbake innenfor denne avstanden kan være en forklaring.

SKJORTNESET
Skjortneset ligger på vestsiden av indre Storfjorden. Nærmeste lokalitet (nordover) er
Gudmundset (SalMar). Skotungneset ligger rett sør for Skjortneset på samme side.

Strøm
Strømbildet preges av sterk utgående strøm nordover i øvre vannlag. Strømmen synes å
avbøyes litt innover mot neset og rundt 15 meter går strømmen mer innover. Det er
rimelig godt samsvar mellom modellert (januar 2009) og registrert (januar 2010) strøm
i samme måned (Figur 8).
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Figur 8. Strømretning på 5 (øverst) og 15 (nederst) meters dyp november 2009, basert
på strømmålere (venstre) og modellert strøm (høyre) ved lokaliteten Skjortneset.

Smittenettverk (Mods-Midt-Norge)
VIRUS: Skjortneset bidrar i liten grad med smittepress mot de andre lokalitetene
innover i fjorden bortsett fra et svakt smittepress mot Skotungneset (2). Skjortneset
derimot mottar sterkt smittepress fra Skotungneset (21), moderat fra Opshanugvik (5),
svakt fra Vindsneset (2) og ubetydelig fra lokalitetene ved Overåneset (figur 9).
LUS: Luselarver transporteres i hovedsak fra lokaliteten og ut fjorden. Skjortneset er
utsatt for noe smittepress fra Vindsneset (4) og Opshaugvik (4). Ovverraskende lite
smittepress er registrert fra Skotungneset. Dette kan tyde på stor egensmitte på
Skotungneset eller at larvene driver ut fra land før de transporteres ut fjorden.
Påvrkningen fra Vindsneset er størst vår og høst mens sommeren gir størst smittepress
fra Opshaugvik hvis lokaliteten er i drift.
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Figur 9: Vanntransport fra Skotungneset basert på modellert årsgjennomsnitt.
Størrelsen på grønne punkt med gul ring rundt angir graden av egensmitte/virussmittepress (Mods Midt-Norge).

KONKLUSJON: RISIKO SMITTESPREDNING OG SMITTEPRESS
Overflatevannet i området har en utgående, nordlig strøm store deler av året (Figur 10).

Figur 10: Strømbildet i Storfjordsystemet- årsgjennomsnitt ved 5 meters dyp.
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SAV3 har vært påvist på regnbueørreten innerst i Storfjorden i flere år. Denne arten
synes å takle SAV3 bedre enn laksen, noe som kan indikere mindre konsentrasjon av
virus og skader fra virus i vevet (Boucher, et al., 1995). Dette kan indikere at
smittepresset fra regnbueørreten er lavere enn fra laks.
Vindsneset er sentral for spredning av virus til lokalitetene lengre utover. Lokaliteten
kan likevel brukes under en eventuell bekjempelse av SAV3 under forutsetning av at den
er smittefri. Det må da være svært streng hygiene i forhold til kontaktsmitte med andre
lokaliteter i samme eiernettverk. Smoltimport fra andre områder bør unngås, eventuelt
kontrolleres svært nøye. Hvis SAV likevel blir registret på lokaliteten bør fisken
fjernes/flyttes herfra, da dette er en nøkkellokalitet for smitte utover i fjorden. Utsett av
fisk bør planlegges slik at ny smolt settes ut på brakklagte lokaliteter sør/bak for
smittede (mot strømretningen) og at de holdes smittehygienisk isolert fra andre (særlig
smittede) lokaliteter i fjordarmen.
Selv om kartet over viser utgående vanntransport (årsgjennomsnitt), vil
tidevannsstrømmer, vind og ulik sjikting nedover i vannkolonnen transportere vann
fram og tilbake i fjorden i ulike dyp og tidsrom (Figur 11). Overåneset V har liten grad av
vannkontakt med andre lokaliteter, men mottar stort smittepress av virus fra
Overåneset Ø og opprettholder stor egensmitte av lus. Opshaugvik mottar smittepress
fra Vindsneset og bidrar til videre smitte mot Skotungneset. Hvis Overåneset V og
Opshaugvik fjernes vil avstanden mellom lokalitetene ytterst og innerst i fjorden øke,
noe som i utgangspunktet kan bidra til å redusere smittepresset (Jansen, et al., 2012;
Kristoffersen, et al., 2013; Kristoffersen, et al., 2009).
Dette med vannkontakt mellom lokaliteter er spesielt problematisk i forbindelse med
virusinfeksjoner (PD) og bekjempelse av disse. Problemet med dagens soneinndeling er
at Vindsneset øver strekt smittepress mot Skotungneset, selv uten drift på Opshaugvik.
Det vil si at de to lokalitetene som ligger i hver sin produksjonssone, påvirkes i stor grad
av hverandre smittemessig ifølge Mods Midt-Norge.
PD-virus vil neppe opprettholdes på lokaliteter etter at fisken er fjernet og lokaliteten
brakklagt (Stene et al. 2014). Et mulig driftsopplegg for å fjerne PD i området kan være
å sette ut smolt innerst i fjorden (våren). På seinsommeren kan fisken innerst i fjorden
flyttes ut etter at de to ytterste lokalitetene er ferdig brakklagt. Etter brakklegging av de
to innerste lokalitetene kan ny usmitta smolt (fra Tafjord) settes ut her (høsten). Med
streng smittehygiene og smittekontroll kan dette være en måte å bli kvitt sykdommen
på. Etter at viruset er fjernet kan vanlige driftsplaner gjeninnføres. Dette opplegget kan
også være aktuelt for å fjerne andre meldepliktige, laksefiskspesifikke virusinfeksjoner
om de skulle dukke opp.
Når det gjelder andre infeksjoner som lakselus, AGD, HSMB osv. mangler kunnskap.
Dette er patogener som også vil spres med vannet, men som har reservoarer i villfisk og
dermed blir vanskeligere å kontrollere for oppdretter. Når det gjelder lakselus er
dessuten kunnskap om biologien og utbredelsen og interaksjonene med oppdrettsfisken
mangelfull, men også her vil avstand og vannkontakt være av betydning for påslag og
smittepress.
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På bakgrunn av dette kan avlusningsrekkefølge under våravlusning, utfra strømforhold
være: Vindsneset – Overåneset – (Opshaugvik) - Skotungneset-Skjortneset. Avlusning
ellers styres vel primært utfra lusetellingene og regelverket. Dette med strømforhold kan
også være aktuelt å vurdere i forhold til avlusningsrekkefølge av enkeltmerder på samme
lokalitet. På mange lokaliteter kan imidlertid dette være vanskelig på grunn av
tidevannsstrømmer som skyver vannet fram og tilbake to ganger i døgnet.

Vurdering av produksjonsøkning på utvalgte
lokaliteter
VINDSNESET
Topografi og anleggsplassering.
Bunnen under anlegget på Vindsneset er skrånende med «hyller» og mindre groper
ned til ytre deler av anlegget. Her er det flere store fordypninger under de ytterste
merdene i anlegget og videre østover. Figurene under illustrerer bunntopografien og
anleggsplassering på lokaliteten (Figur 11).
26.10.2017

Figur 11: 3D samt topografisk kart med avmerking av anlegget og prøvestasjoner (2017).
Blå firkant; Tilstand 1, Grønn firkant; Tilstand 2, Gul firkant; Tilstand 3, Rød firkant;
Tilstand 4.

Miljøtilstand
Resultatene fra B-undersøkelsen i oktober 2017 (Åkerblå) tyder på at bunnen under store
deler av anlegget ved Vindsnes tåler den organiske belastningen. Samtidig viser
resultatene at det finnes punkt under ytre del av anlegget som er utsatt for organisk
belastning. Dette er sammenfallende med fordypningen i bunnen her. Mye av bunnen
under anlegget synes å være hardbunn uten akkumulering av verken mineralsk eller
organisk stoff. Tidligere undersøkelser antyder redusert miljøtilstand ved høyere
produksjonsbelastning, særlig i ytre del av anlegget (Figur 12).
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Figur 12 Månedlig fôrforbruk på lokaliteten samt resultater fra B-undersøkelser fra
inneværende og tidligere undersøkelser.
MOM-B undersøkelsen i 2017 er gjennomført uten maksimal produksjonsbelastning.
Resultatene tyder på at gjenopprettelse av naturlig tilstand går nokså sakte i dette
fjordsystemet. Lokaliteten får i B-undersøkelsen likevel lokalitetstilstand 1. Ved forrige
B-undersøkelse (23.08.16) fikk lokaliteten også tilstand 1.

Vurdering av en produksjonsøkning
Vindsneset har jevnt over bra miljøtilstand utfra MOM-B undersøkelser på lokaliteten
de seinere åra. Likevel har enkelte målepunkt i den nordvestlige delen av anlegget blitt
vurdert som dårlig, sannsynligvis grunnet store groper i bunnen her. Her er det
observert bl.a. gassbobler og lukt i sedimentet. Produksjonsmessig bør man gjøre
tilpasninger som tar hensyn til dette.
I slike fordypninger er det gjerne ganske stillestående vann og organisk materiale vil i
liten grad bli transportert vekk. I et stålanlegg ligger dessuten notposene tett, noe som
også bidrar til å begrense spredning av avfallsstoffer. Hvis produksjonen på lokaliteten
økes i kombinasjon med nytt ringbasert anlegg, vil større avstand mellom merdenhetene
være positiv. For å unngå å ligge rett over de store fordypningene i bunnen, kan det
synes hensiktsmessig å tilte anlegget litt mot vest slik at notposene ligger mer over
skrånende bunn, men likevel skråstilt på hovedstrømretningen.
Ved en slik plassering kan det likevel være hyller og mindre fordypninger som kan
fremme akkumulering av organisk materiale. Igjen kan større avstand mellom
notposene i det nye anlegget bidra til bedre gjennomstrømming og bedre spredning av
avfallsstoffer fra produksjonen (Figur 13).
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Figur 13: Dagens stålanlegg med en alternativ plassering av nytt anlegg i forhold til at
lokaliteten skal tåle større produksjonsbelastning.

OVERÅNESET
Topografi og anleggsplassering.
Figurene under illustrerer bunntopografien på lokaliteten Overåneset ((Ø). Bunnen er
skrånende med hyller og fordypninger. På østsiden av anlegget skrår bunnen mer. Øst
for anlegget er skråningen slakkere og jevnere enn under anlegget (Figur 14).

Figur 14: 3D samt topografisk kart med avmerking av anlegget og prøvestasjoner.
Blå firkant; Tilstand 1, Grønn firkant; Tilstand 2, Gul firkant; Tilstand 3, Rød firkant;
Tilstand 4.

Miljøtilstand
Resultatene fra B-undersøkelsen i november 2017 tyder på at bunnen under anlegget ved
Overåneset er preget av organiske belastningen, spesielt på stasjonene som ligger på
vestsiden av anlegget i le av hovedstrømretningen. Store deler av bunnen under anlegget
er bratt fjellbunn uten akkumulering av verken organisk eller mineralsk stoff, men at
det finnes punkt som er utsatt for høy organisk belastning. Årsaken til slike utsatte
punkt kan være bunntopografien (grop eller lignende) eller lav strømhastighet.
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Lokaliteten fikk i B-undersøkelsen i 2017 lokalitetstilstand 2. Ved forrige B-undersøkelse
(30.10.16) fikk lokaliteten tilstand 1. Tidligere undersøkelser med bedre miljøtilstand var
utført ved lavere produksjonsbelastning (Figur 15).

Figur 15: Månedlig fôrforbruk på lokaliteten samt resultater fra B-undersøkelser fra
inneværende og tidligere undersøkelser.

Vurdering av en produksjonsøkning
Overåneset har en miljøtilstand som indikerer påvirkning fra produksjonen ved høy
produksjonsbelastning, spesielt under notposene i vestre deler av anlegget. I et
stålanlegg ligger notposene tett. Hovedstrømretningen fra øst kan derfor reduseres i
disse merdene slik at gjennomstrømming også reduseres. Strømmålingene på 15 meters
dyp antyder dessuten svak strøm. Dette kan bidra til påvirkning av bunnmiljøet.
Hvis produksjonen på lokaliteten økes i kombinasjon med nytt ringbasert anlegg, vil
større avstand mellom merdenhetene være positiv for spredning av organisk avfall fra
produksjonen. Det kan hende dette i seg selv vil bidra til bedret miljøtilstand under full
produksjonsbelastning. Ellers synes bunnen under anlegget å skrå jevnere nedover på
begge sider av anlegget. Øst for oppdrettsanlegget ser det imidlertid veldig bratt ut.
Større avstand mellom notposene i det nye anlegget kan bidra til bedre vanngjennomstrømming i anlegget. Hvis bunnkartleggingene fra MOM-B undersøkelsene viser riktig
bilde, kan akkumulering av organisk avfall kanskje begrenses ytterligere ved å legge
anlegget litt lengre ut og tilte anlegget litt i forhold til dagens posisjon, spesielt mot vest
(Figur 16). Hvis dette blir aktuelt bør fordypningen i bunnen på sørvestsiden av anlegget
unngås.
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Figur 16: Dagens stålanlegg med plassering av nytt anlegg i forhold til at lokali teten
skal tåle større produksjonsbelastning (al ternati v plassering skyggelagt).

SKOTUNGNESET
Topografi og anleggspl assering.
Bunnen på lokali teten Skotungneset skrår nedover i vest-nordvestlig retning med noen
fordypninger, på tvers av land. På nordvestsiden av anlegget skrår bunnen bratt ned. På
sørøstsiden er det flere større fordypninger i bunnen (Figur 17).

Figur 17: 3D samt topografisk kar t med avmerking av anlegget og prøvestasjoner mai
2017. Blå firkant; Tilstand 1, Grønn firkant; Tilstand 2, Gul firkant; Tilstand 3, Rød
firkant; Tilstand 4.

Mil jøtilstand
Resul tatene fra B-undersøkelsen mai 2017 og mai 2018 tyder på at bunnen under anlegget
ved Skotungneset består av bratt fjell uten særlig akkumulering av organisk stoff (Figur
18). Bunnen ser dermed ut til å tåle produksjonen. Det er ikke gjennomført Bundersøkelse ved maksimal produksjonsbelastning. Det er dermed vanskelig å si noe om
effekt av brakkleggingen. I utsatte punkt synes resti tueringen å gå relati vt sakte. Disse
er lokaliser t innerst mot land. Årsaken til akkumulering av avfallsstoffer her kan være
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groper og hyller på bunnen, eventuelt begrenset spredning av avfallsstoffer grunnet
strømforhold/større skjerming og mindre avstand ned til bunn.

Figur 18: Månedlig fôrforbruk på lokaliteten samt resultater fra B-undersøkelser fra
inneværende og tidligere undersøkelser.

Vurdering av eventuell produksjonsøkning
Skotungneset har en miljøtilstand som indikerer noe påvirkning fra produksjonen ved
høy produksjonsbelastning under notposene innerst mot land. I et stålanlegg ligger
notposene tett, noe som vil redusere strømhastigheten. Selve Skotungneset kan også
skjerme mot strømmen i denne delen av anlegget.
Hvis produksjonen på lokaliteten økes i kombinasjon med nytt ringbasert anlegg, vil
større avstand mellom merdenhetene være positiv for spredning av organisk avfall fra
produksjonen. Det kan hende dette i seg selv vil bidra til bedret miljøtilstand under full
produksjonsbelastning. Ellers synes bunnen under anlegget å være preget av
fordypninger, spesielt mot sørøst. Et anlegg med ringer vil oppta et større areal enn
dagens stålanlegg. En bør derfor prøve å unngå at notposene ligger over dette området.
Bunntopografien synes optimal på sørsiden av neset, men her kan eksponeringen være
stor. Lenger nord, forbi fordypningen i bunnen og det bratte området utenfor denne,
kan også være aktuelt (Figur 20).
Større avstand mellom notposene i det nye anlegget kan bidra til bedre vanngjennomstrømming og bedre spredning av avfallsstoffer fra produksjonen. Hvis bunnkartleggingene fra MOM-B undersøkelsene viser riktig bilde, kan akkumulering av organisk
avfall kanskje begrenses ved å flytte anlegget litt utover fra land i forhold til dagens
posisjon (Figur 19).
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Figur 19: Dagens og framtidas foreslåtte plassering av anlegget i forhold til at
lokaliteten skal tåle eksisterende, eventuelt økt produksjonsbelastning.

SKJORTNESET
På Skjortneset har det ikke vært produksjon de siste årene siden 2010. Det foreligger kun
en MOM-B undersøkelse fra 2010 som er tilgjengelig, samt en MOM-C/ASCundersøkelse fra oktober 2017.

Topografi og anleggsplassering.
Bunnen på lokaliteten Skjortneset skrår nedover parallelt med land og bukten innenfor.
Bunnen synes å ha mye «hyller» og fordypninger, særlig nedover mot større dyp. MOMB undersøkelsen antyder påvirkning fra produksjonen (Figur 20). Landtopografien med
en bratt «dal» innerst i bukta synes å følge bunntopografien utover i sjøen. Slike
innbuktninger under anlegget kan bidra til å samle avfall.

Figur 20: Bunntopografi og anleggsplassering med resultat fra MOM-B undersøkelsen i
2010. Blått kryss; Tilstand 1, Grønt kryss; Tilstand 2, Gult kryss; Tilstand 3, Rødt kryss;
Tilstand 4.
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Miljøtilstand
Bunnsubstratet under anlegget er i hovedsak sand, men store dyp og hardbunn gjorde
det vanskelig å få opp sediment. Det stod fisk i anlegget på undersøkelsestidspunktet.
Bunnen på lokaliteten bar preg av produksjonen og lokalitetens miljøtilstand ble fastsatt
til 2. I oktober 2015 ble lokaliteten igjen undersøkt (MOM-C ASC) og lite spor etter
produksjonen ble funnet. Konsentrasjonen av kobber var høy i anleggets fjernsone.

Vurdering av eventuell produksjonsøkning
Skjortneset har en miljøtilstand som indikerer påvirkning fra produksjonen ved
produksjonsbelastning. Dette kan skyldes fordypninger i bunnen, men kan også
indikere lav vannutskiftning (strømhastighet) og dermed begrenset spredning av
avfallsstoffer fra produksjonen. Det tidligere anlegget lå rett utenfor et lite dalsøkke i
terrenget som videreføres nedover i dypet. Her kan det lett akkumuleres organisk
materiale fra produksjonen.
Hvis produksjonen på lokaliteten foregår i et nytt ringbasert anlegg, vil større avstand
mellom merdenhetene være positiv for bedre spredning av organisk avfall fra
produksjonen. Det kan hende dette i seg selv vil bidra til bedret miljøtilstand under full
produksjonsbelastning. Ellers synes bunnen under anlegget å være preget av mye
ujevnheter og fordypninger, spesielt et stykke ut fra land. Dette kan bli et problem ved
dagens plassering. Lenger nord, forbi dette området ser bunntopografien mer optimal
ut og bunnen mer jevnt skrånende. Strømhastigheten vil sannsynligvis også øke lengre
ut fra bukten (Figur 21).

Figur 21: Tidligere (blå stjerne) og eventuell ny plassering av et anlegg på Skjortneset i
forhold til at lokaliteten skal tåle bedre en eventuelt økt produksjonsbelastning.
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SAGELVA (5460 MTB) – EN SAMMENLIKNING
Oppdrettslokaliteten Sagelva ligger i Hjørundfjorden – en nabofjord til området hvor
Hofseth sine lokaliteter er plassert. Anlegget på Sagelva er ringbasert. Maksimal
produksjons-kapasitet på Sagelva er 5460 tonn.

Topografi og anleggsplassering.
Bunnen under anlegget skrår nedover fra land. Olex-kartleggingen indikerer et område
med «hyller» og fordypninger i anleggets ytterkant. MOM-B undersøkelsen i 2016
indikerer gode miljøforhold under anlegget (Figur 22).

Figur 22: Bunntopografi og anleggsplassering med resultat fra MOM-B undersøkelsen i
2016. Blå firkant; Tilstand 1, Grønn firkant; Tilstand 2, Gul firkant; Tilstand 3, Rød
firkant; Tilstand 4.

Miljøtilstand
Strøm.
Strømretningen er målt til sørøstlig på 5 og 15 meter. Dette er sammenfallende med
Mods Midt-Norge 2009 på 5 og 15 meters dyp. I følge strømoddeleringene er
strømstyrken på lokaliteten god i overflaten. Det er ikke oppgitt data om strømstyrke i
MOM-B rapportene (Figur 23).
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Figur 23. Strømretning på 5 (øverst) og 15 (nederst) meters dyp, basert på strømmålere
(venstre) og modellert strøm (høyre) ved lokaliteten Sagelva.
Bunn
November 2016 var lokaliteten Sagelva undersøkt med MOM-B. Det stod ikke fisk i
anlegget og lokaliteten var under brakklegging på dette tidspunktet. Lite sediment ble
funnet for analysering ved 5 av 12 stasjoner. Dette kan ha påvirket resultatet i denne
undersøkelsen. Sedimentet bestod hovedsakelig av sand, grus og skjellsand, med små
innslag av silt. Deler av bunnen under anlegget virker å være hardbunn. Det ble funnet
nok sediment til analysering ved 5 av 17 prøvestasjoner. Resultatene fra Bundersøkelsen tyder på at bunnen under anlegget tåler den organiske belastningen fra
oppdrettsvirksomheten godt. Dette kommer til syne ved gode pH- og Eh-verdier, svært
få sensoriske indikasjoner på organisk belastning og en relativt variert fauna
(flerbørstemark, krepsdyr og skjell). Lokaliteten har i gjentatte i B-undersøkelser fått
lokalitetstilstand 1 (Figur 24).

Figur 24: Månedlig fôrforbruk på lokaliteten samt resultater fra B-undersøkelser fra
inneværende og tidligere undersøkelser.
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Resultater fra MOM C-undersøkelse november 2014, under produksjon, viste at
nærsonen er relativt lite påvirket og ble gitt Miljøtilstand 2, som er bra med tanke på
høy produksjonen i anlegget. Overgangssonen og fjernsonen framstod som lite
påvirket.

Vurdering av lokalitetens produksjonskapasitet
De fleste av produksjonsenhetene ligger over 100-200 meters dyp. Olex-kartleggingene
antyder forholdsvis ujevn bunn i de dypeste områdene av lokaliteten. Figur 25 viser
anleggets plassering på lokaliteten.
Anlegget er ringbasert og de ytterste delene av anlegget ligger trolig forholdsvis
eksponert i forhold til vanntransport (Figur 25). Dette kan bidra til mindre
sedimentering her. Avstanden mellom notposene er god og er orientert skråstilt på
hovedstrømretningen i overflaten. Dette vil gi mindre skjerming fra de andre nøtene i
forhold til vanngjennomstrømning.
Dette kan bidra til god spredning av avfall og bedre selvrensingsevne på bunnen oger
trolig årsaken til god miljøtilstand ved de mange MOM-B undersøkelsene på lokaliteten.

Figur 25: Plassering av anlegget på Sagelva i Hjørundfjorden

KONKLUSJON: PRODUKSJONSØKNING
Sagelva har en godkjent produksjonskapasitet på 5460 tonn som er vesentlig høyere enn
på lokalitetene i Hofseth-systemet. Til tross for dette viser miljøundersøkelsene
overveiende god miljøtilstand over mange år. Sammenlikner vi Hjørundfjorden og
Storfjorden er miljøforholdene forholdsvis like mhp ferskvannsavrenning/elver med
laksefisk, dyp og topografi (Figur 26).
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Lokalitetene i begge fjordene ligger utenfor bratt terreng som reflekteres i skrånende
bunn ned mot større dyp. Hjørundfjorden er grunnere og skrår ikke like bratt ned mot
fjordbunnen som i Indre Storfjorden. Her skrår det raskt ned mot nesten 7oo meter.
Dette kan gjøre fortøyning vanskelig i forhold til å flytte oppdrettsanlegg ut fra land for
å oppnå bedre vannutskiftning eller bedre bunntopografi. Lokaliteten i Hjørundfjorden
ligge dessuten smittemessig mer isolert i forhold til annen oppdrettsvirksomhet

Figur 26: Oversiktskart over Hjørundfjorden (venstre) og Indre Storfjorden (høyre).
Aktuelle oppdrettslokaliteter er merket med piler (venstre: Sagelva, øverst høyre:
Skjortneset, nederst høyre: Skotungneset).
Strømhastigheten synes sterkere og mer distinkt i indre Storfjorden sammenliknet med
Hjørundfjorden på årsbasis ifølge Mods Midt-Norge (Figur 27). Dette bildet av modellert
strøm gir imidlertid svak presisjon i tid og rom. Utfra kartet under er det derfor vanskelig
å si noe om strømhastighet på enkeltlokaliteter.

Figur 27: Strømbildet i Storfjordsystemet- årsgjennomsnitt ved 5 meters dyp.
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Av strømregistreringer som har vært tilgjengelig i MOM undersøkelsene, foreligger ikke
data på strømhastighet. Eventuell hastighet er derfor bare vurdert på bakgrunn av de
modellbaserte strømkartene. God strømhastighet er fordelaktig for spredning av avfall,
med kan også gi for stor eksponering og dermed belastning på anlegg og nøter. Måling
av strømhastighet kan derfor være nyttig i forbindelse med skifting av anleggstype og
eventuell økning i MTB.
Det som skiller oppdrettsanlegget Sagelva fra lokalitetene er selve anleggsutformingen.
Dette kan bidra til mindre sedimentering her. Avstanden mellom notposene er god og
er orientert skråstilt på hovedstrømretningen i overflaten. Dette vil gi mindre skjerming
fra de andre nøtene i forhold til vanngjennomstrømning.
Innholdet av organisk materiale i sedimentet var relativt høyt for både nær-, overgangsog fjernsonen til lokaliteter i begge fjordene. Formelen som er brukt til dette er
utarbeidet for områder som ligger utaskjærs og er dermed ikke tilpasset lokaliteter i
fjordene. Høyt organisk innhold i dype fjordbunner synes å være mer normalt her.
Elementanalysene for sink, cadmium og kopper synes også å gi høye verdier i begge
fjordene, spesielt kobber. Hvorvidt dette er naturlig eller stammer fra oppdrettsvirksomhet er ikke vurdert.
Anbefalingen og sammenlikningene som er gjort i denne rapporten er gjort utfra egen
kompetanse og tilgjengelig informasjon. For større presisjon på anbefalingene burde
flere data på vanntransport vært registrert og tilgjengelig. Videre er forslag til endret
posisjon på anlegg kun vurdert utfra tilgjengelig data på bunntopografi og strømretning. Infrastruktur, landtiknytning, grunneiere og fortøyningsmuligheter er ikke
vurdert.

Vurdering av nye lokaliteter.
Hofseth Aqua ønsker å fase ut lokalitetene Opshaugvik og Overåneset vest. For å
opprettholde og eventuelt øke produksjonskapasiteten ønskes godkjenning av to nye
lokaliteter. Videre skal det etablert en landbase (service station) ved Stranda. De to nye
lokalitetene er i utgangspunktet Urdaneset og Bugane (se figur 32). Denne
omstruktureringen kan også bidra til bedre inndelingen av lokalitetene i utsett soner i
forhold til smittespredning og biosikkerhet.

URDANESET
Urdaneset ligger rett nord for Liabygda, på østsiden av fjorden. Nærmeste lokalitet er
Overåneset mot sørøst på samme side av fjorden og Skotungneset mot nordvest på
motsatt side av fjorden (Figur 28).

SIDE 26

Figur 28: Urdaneset (blå stjerne), med oppdrettsanleggene ved Overåneset (nederst til
venstre) og Skotungneset (øverst til høyre).

Smittespredning og miljøtilstand.
På bakgrunn av figur 29 under synes hoved-vanntransporten og være nordover langs
med land og ut fjorden på østsiden. Strømhastigheten er god (Havbrukstjenesten AS).

Figur 29: Bunntopografi på Urdanseset med strømroser (øverst til høyre) for
hovedstrømretning på 5 meter (venstre) og 15 meter (høyre)
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Bunntopografien er jevnt skrånende i den traseen anlegget er skissert i figuren over.
Basert på olex-kartleggingen som er utført i 2015 synes det å være en del fordypninger
nord for ytre delen av anlegget. Disse bør unngås når nytt anlegg utplasseres.
Plasseringen slik den er skissert synes bra. Ellers viser miljøundersøkelsene fra
Urdaneset (Fiskeliv AS i 2013 og Havbrukstjenesten AS i 2015) god miljøtilstand, også i
forbindelse med produksjon på lokaliteten.
Det finnes ingen smittematriser for denne lokaliteten i Mods Midt.Norge. Basert på de
som finnes for Overåneset vest (se vedlegg) vil Urdaneset primært være påvirket av
smittespredning fra Overåneset (øst) når Overåneset vest blir utfaset. Lokaliteten kan
imidlertid påvirke den planlagte lokaliteten på Bugane. Eksisterende smittemodelleringer mellom Overåneset og Røneset tyder på at vanntransporten ut fjorden på
østsiden blir presset mot vest av Stordalselva og treffer Røneset. Skotungneset og
Skjortneset er midlertid lite påvirket av vanntransporten fra Overåneset og Urdaneset.

BUGANE
Bugane ligger lengre ut der hvor fjordarmen bøyes mot vest (Figur 31). Nærneste lokalitet
er Skjortneset sør for Bugane. Anlegget på Skotungneset som ligger enda lengre sør vises
på satellittbildet under (Figur 30).

Figur 30: Bugane (blå stjerne) med anlegget på Skotungneset nederst i bildet.
Resultatene fra B-undersøkelsen tyder på at store deler av bunnen under anlegget er
bratt hardbunn, hvor det trolig ikke vil akkumuleres organisk materiale. Likevel, ved tre
av stasjonene (st. 3, 5 og 6), indikerer grabbinnholdet en flatere bunntopografi. Utfra
Olex kartleggingen ser det ut til å være en renne i bunnen under anlegget (Figur 31).
Denne er forenelig med økt akkumulering på stasjon 3 og 5. For minst mulig
akkumulering av organisk materiale under produksjonen vil et ringbasert anlegg være å
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foretrekke. Bunnen ser li tt jevnere ut mot vest. Posisjonen på anlegge kan kansk je
korrigeres li tt i den retningen. Strømforhold mhp vannutski ftning og bunnrensing synes
optimale.

Figur 31: Anleggsplassering og bunntopografi på Bugane.
Det finnes ingen strømmodelleringer i M ods Midt-Norge for lokali teten Bugane. På
bakgrunn av eksisterende smi ttematriser for Røneset, synes Bugane å være påvirket av
smi ttestoff, mest fra Sk jor tneset og Skotungneset, men også fra Vindsneset og svakt fra
Overåneset (se Vedlegg).

KONKLUSJON: NY LOKALI TETESSTRUKTUR.
Generasjonssoner i denne fjordarmen kan være vanskelig å etablere på grunn av
utgående strøm i hele fjordens bredde. I dag er områder inndel t i en indre og ytre sone
(se rappor tens forside). Likevel kan det synes, på bakgrunn av M ods Midt-Norge, at
vanntranspor ten gir grunnlag for en al ternati v smi ttebegrensende inndeling med en
sone med lokali teter på venstre side av utgående strøm og en annen på høyre side. Etter
utfasing av to lokali teter er problemet at Vindsneset, Skotungneset og Sk jor tneset ligger
på samme (venstre) side av strømmen, mens kun Overåneset er på andre (høyre) side.
Etableringen av lokali teten Urdaneset sammen med Overåneset og landstasjonen i
Rusetbugen kan gi grunnlag for en funksjonell sone mhp smi ttekontroll fra andre
lokali teter. På samme måte kan Vindsneset, Skotungneset og Sk jortneset med en ny
landstasjon på Stranda bli en sone med grunnlag for god smi ttekontroll.
Når det gjelder Bugane, vil denne lokali teten være mest påvirket av lokali tetene på
vestsiden av fjorden innenfor. Likevel vil den sannsynligvis også bli noe påvirket av
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Urdanseset og Overåneset. Det er imidlertid lite sannsynlig med smitte andre veien. På
grunn av dette vil Bugane være påvirket av eventuell smitte fra begge sonene. I og med
at lokaliteten ligger så langt ute i fjorden vil den ha lite innvirkning på de andre
lokalitetene innover i fjorden i forhold til smitte. På bakgrunn av de gule pilene i figur
32 bør lokalitetene i hver sone i størst mulig grad samles på den ene eller andre siden av
den røde streken.

Figur 32. Dominerende hovedstrøm (gule piler), dagens lokaliteter (kuler), mulige nye
lokaliteter (blå stjerner), dagens (sort linje) og alternative (rød linje) generasjonssoner.

Påverknad frå oppdrett på ville bestandar av
laksefisk.
STATUS FOR ELVAR MED LAKSEFISK I INDRE STORFJORD
Indre delar av Storfjorden, rekna frå og med Stordal kommune og innover har fleire elvar
med stadeigne bestandar av laksefisk (Figur 33). Sju elvar har både villaks- og
sjøaurestammer, og fire elvar har berre sjøaure (lakseregister.fylkesmannen.no). Av
desse er Valldalselva, Stordalselva, Strandaelva og Korsbrekkelva dei viktigaste
lakseelvane.
Miljødirektoratet har gjort ei vurdering av bestandene og påverknad frå oppdrett for dei
ulike laks- og sjøaurestammene i området i 2013-2014 (lakseregister.fylkesmannen.no).
Her har ein vurdert Valldalselva til å ha ein svært god og Stordalselva til å ha ein god
bestandstilstand av laks, medan dei andre lakseelvane vert kategorisert med moderat
bestandstilstand (Tabell 1). Dersom ein går inn på påverknadsfaktorar for dei enkelte
elvane, kjem alle ut med moderat påverknad av lakselus og liten påverknad av rømt
oppdrettslaks.
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Figur 33: Anadrome vassdrag og eksisterande oppdrettsaktivitet i indre delar av
Storfjorden. Kart frå Gislink.no.
Tabell 1: Villlaks i Indre Storfjord, påverknad frå lakselus og rømt oppdrettslaks.

Alle sjøaurebestandane i indre Storfjord er vurdert som hensynskrevjande, utanom
bestanden i Valldalselva, som er vurdert som redusert (Tabell 2). Det varierar i kor stor
grad ulike påverknadsfaktorar er vurdert i dei ulike elvane, men lakselus er oppgjeve
som avgjerande faktor i seks av elvane. I Tafjordelva er i tillegg vassdragsregulering og
fysiske tiltak avgjerande. I Valldalselva er lakselus rekna som ikkje avgjerande, medan
fysiske inngrep er avgjerande.
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Tabell 3: Sjøaure i Indre Storfjord, påverknad frå lakselus og rømt oppdrettslaks
Elv

Total fangst
siste 5 år (stk)
Dyrkornelva
Ikkje registrert
Eidsdalselva
12
Geirangerelva
Ikkje registrert
Korsbrekkelva
176
Langedalselva Ikkje registrert
Norddalselva
0
Stordalselva
51
Strandaelva
64
Tafjordelva
1
Uksagelva
Ikkje registrert
Valldalselva
156

Bestandsvurdering
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Hensynskrevjande
Redusert

Påverknad lakselus
Ikkje vurdert
Ikkje vurdert
Avgjerande
Avgjerande
Ikkje vurdert
Avgjerande
Ikkje vurdert
Avgjerande
Avgjerande
Avgjerande
Ikkje avgjerande

Smoltutvandring laks
I samband med opprettinga av produksjonsområde og innføringa av trafikklyssystemet,
er det gjort ei vurdering av tidspunktet for smoltutvandring for elvane i Indre Storfjord
(Ugedal et al. 2017). Valldalselva har fått estimert utvandringsperiode frå 1. mai til 10.
juni, med 50 % utvandring rundt 21. mai. Dei andre elvane i Indre Storfjord har estimert
utvandringsperiode ei veke seinare, frå 8. mai til 17. juni, med 50 % utvandring rundt 28.
mai.
Telemetristudiar frå Romsdalsfjorden fann at postsmolt av villaks i snitt brukte 450
timar, eller over 18 dagar, på å vandre 37 km frå utløpet av Eira og ut Langfjorden
(Thorstad et al. 2007). Til samanlikning er avstanden frå Valldalselva til kommunegrensa
ved Ørskog om lag 30 km. Symjehastigheita avheng av storleiken på fisken og
straumtilhøva i fjorden, men det er likevel ikkje urealistisk å anta ein liknande hastigheit
i Storfjorden. Postsmolt frå Valldalselva, Eidsdalselva og Norddalselva kan difor antakast
å bruke rundt to veker på vandringa gjennom indre Storfjord. Postsmolt frå Tafjordelva
og Korsbrekkelva har om lag 41 og 45 km frå elveutløpa til grensa mot Ørskog kommune.
Med tilsvarande hastigheit som er lagt til grunn for Valldalslaksen, kan vandringa frå dei
to elvane ta rundt tre veker.
Stordalslaksen har kortast veg, då den kjem ut i fjorden berre åtte kilometer frå grensa
mot Ørskog. I midlartid er strekninga frå og med Ørskog og ut i havet framleis rundt sju
mil, med fleire oppdrettsanlegg på strekninga. Det er den totale belastninga på heile
utvandringa som er avgjerande for postsmolten med tanke på lakselus. Særleg
lakestammer med lang vandringsveg gjennom oppdrettsfjordar er sårbare, og det er
difor avgjerande å ha låge lusetal i utvandringsperioden. Med dei anslaga som er gjort
på utvandringstidspunkt og vandringstid i fjord, vil den kritiske perioden vere frå 1. mai
til 24. juni med omtanke på Valldalslaksen, medan Korsbrekklaksen vil vere i området
til om lag 8. juli. Karta for lusesituasjonen i 2017 og 2018 for dei aktuelle månadane med
utvandring av postsmolt finnes i Vedlegg.

SIDE 32

Sjøaure i fjorden
I motsetnad til villaksen vert postsmolt av sjøaure verande i fjordområda gjennom heile
sommaren, også når lusetala stig. Det er gjort nokre telemetristudiar på vandringa til
sjøauren, som syner at den brukar mykje lenger tid enn laksen gjennom eit fjordsystem.
Der postsmolt av laks i snitt brukte 135 timar på ei strekning på 9,5 km frå utløpet av
Eira, brukte sjøauren i snitt 350 timar (Thorstad et al. 2007).
Den same studien fann at laksen nytta heile fjorden i si vandring, medan sjøauren berre
vart registrert langs sidene. Det er nettopp langs land og i bakevjer ein kan finne høge
konsentrasjonar av lakseluslarver (Myksvoll et al. 2018). Både den lange tidsperioden for
beite i fjorden og arealbruken i fjorden gjer at sjøauren er meir utsett for påslag av
lakselus enn laksesmolten.
I motsetnad til postsmolt av laks, har sjøauren moglegheit til å trekke opp att i brakkvatn
eller ferskvatn for å bli kvitt lakselusa. I midlartid vil slike avlusingsopphald redusere
den verdfulle beitetida i sjøen. Hos hofisken vil ein større kropp produsere fleire avkom.
Dersom sjøauren ikkje får utnytta den gode mattilgongen i fjorden, vil den vekse seinare,
bli seinare kjønnsmogen og produsere ferre avkom ved gitt alder. Mindere fisk vil også
vere utsett for predasjon over ein lengre periode før den veks seg stor nok til å unngå
predatorar (Thorstad et al. 2015).
Oppdrettsfisk og sjøaure innan eit fjordområde deler på den same lusa (Fjørtoft et al.
2017). Det vil seie at lusa som sit på sjøauren i eit oppdrettsområde vil ha dei same
eigenskapane til dømes når det gjeld resistens mot lakselusmidlar. Nokre sjøaurar vert
ståande i fjorden om vinteren (diskutert i Thorstad et al. 2016). Desse kan vere kjelde
til smitte av lakselus attende til oppdrettsanlegg etter brakkleggingsperiodar.

Sjukdomar og Rømming
Generelt er det vanskeleg å vurdere spreiing av sjukdom frå oppdrettsfisk til villfisk, då
sjuk villfisk raskt vil bukke under eller bil spist før vesentlig utskiljing av patogen skjer.
Eit individ kan likevel vere bærar av smitte utan at sjukdomen bryt ut, og det er gjort
fleire studiar der ein har undersøkt forekomst av virus i villfanga laks og sjøaure
(Madhun et al. 2018; Madhun et al. 2016; Garseth et al. 2013). SAV, som forårsakar PD,
har ikkje vorte funne i villfisk nokon stad i Noreg. PRV, som forårsakar HSMB, er funne
hjå både villaks (8 - 13 %) (Madhun et al. 2018; Garseth et al. 2013) og sjøaure (1,3 %)
(Madhun et al. 2016). Kjelda til PRV-smitte i villfisk er ikkje nødvendigvis frå
oppdrettsanlegg (Madhun et al. 2018; 2016). Ut i frå noverande kunnskapsstatus er det
ikkje grunn til å rekne smitte frå sjuk oppdrettsfisk som ein alvorleg trugsel mot villfisk
(Taranger et al. 2015).
Ved rømmingsepisodar er det to faremoment; 1) dersom fisken er smitta av ein sjukdom
kan den spreie denne til villfisk, og 2) dersom fisken går opp i elv kan den forstyrre
gytinga. Som allereie diskutert vert ikkje overføring av sjukdom mellom fisk i
oppdrettsanlegg til villfisk rekna som ein alvorleg trugsel mot villfisken (Taranger et al.
2015). Dette kjem mellom anna av at hverken villaks eller sjøaure viser nokon tendens
til å opphalde seg i lengre tid ved oppdrettsanlegg samanlikna med andre stadar langs
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fjorden (Davidsen et al. 2014). Dersom smitta fisk går opp i elv, vert kontakten imidlartid
nærare, og faren for smitteoverføring aukar for patogen som toler ferskvann (Madhun
et al. 2015).
Under gyting kan rømlingar grave opp villaksen sine gytegroper, og dei kan blande seg
med den stadeigne laksestamma (grundig diskutert i Glover et al. 2017). Ved høge
innslag av oppdrettslaks over tid, vil dei lokale genetiske tilpassingane forsvinne, og ein
risikerar at laksen får dårlegare overleving. Dette gjeld særleg små bestandar, der sjølv
få rømlingar kan utgjere ein stor del av gytebestanden.
Røming av regnbogeaure kan på same måte som rømt atlantisk laks spreie sjukdom.
Sjølv om regnbogeauren hovudsakleg er ein vårgytar, kan den øydelegge gytegroper før
villaksyngelen har klekka (Anon. 2011). Vidare er det vurdert som ein risiko at det ved
røming av regnbogeaure kan etablerast populasjonar i lokale elvar. Dersom stadeigne
bestandar av regnbogeaure vert etablert, vil den vere ein konkurrent til laks og aure i
elva (Anon. 2011). Så langt er det berre eit par kjente tilfelle av reproduserande
regnbogeaure i norske elvar (Anon. 2011).

KONKLUSJON
Av omsyn til utvandrande postsmolt av villlaks er det viktig å halde talet på lakselus så
lågt som mogleg i perioden rett før smolten går ut i fjorden og fram til mesteparten av
postsmolten har passert anlegga. For områda i indre Storfjord tilsvarar dette perioden
frå om lag 1. mai til om lag 1. juli. Våravlusinga bør planleggjast slik at den samla
lusebelastninga i indre delar av Storfjorden er minimal i denne perioden. Av omsyn til
sjøauren, som nyttar seg av fjordområda gjennom heile sommaren, er det også viktig å
halde lusetala låge også vidare.
Rømingsepisodar skjer frå tid til annan, og rømlingar kan utgjere eit trugsmål mot lokale
bestandar. Nokre av villaksbestandane i indre delar av Storfjorden er svært små, og sjølv
små innslag av rømt oppdrettslaks kan påverke den genetiske integriteten negativt. For
regnbogeaure er det bekymring for at den skal klare å etablere eigne bestandar i lokale
elvar utan at dette er påvist så langt.
Som ein stor produsent av regnbogeaure er det bra at Hofseth har ein god dialog med
elveeigarlaga i regionen, slik at det raskt kan settast i gong uttak dersom regnbogeaure
rømmer eller vert observert i elvane. Det bør vurderast eit overvakingsprogram der
elvane i regionen vert undersøkt jamnleg, t. d. kvart tredje år, der ein ser etter teikn på
gyting og ungfisk av denne arten.

Bestander av skalldyr i nærområdet
Det er forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot lakselus fra brønnbåt i
nærheten av rekefelt eller gytefelt (forbudssoner). Tømming skal foregå minst 500 meter
fra feltene. Det er også innført begrensninger i bruken av kitinsyntesehemmere
(Flubenzuroner: (teflubenzuron og diflubenzuron) som gis gjennom fôret til fisken.
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I følge Fiskeridirektoratet, er de nærmeste rekefeltene til lokalitetene i indre deler av
Storfjorden registrert nær Leinøya utenfor Storfjorden og i Ørstafjorden mot vest og ved
Ellingsøya, Valderøya og Vigra i nord-vest (figur 34). Det finnes også bestander av
skalldyr som reke og hummer i Storfjorden. Skalldyr kan derfor forventes på bunnen, i
fjæresonen og som larvestadier i de frie vannmasser. Det er gytefelt for torsk innerst i
Norddalsfjorden ved Sjøholt og sørvest for Magerholm (figur 34).

Figur 34: Oversiktskart fra Fiskeridirektoratet, med rekefelt markert i fiolett. Gytefelt er
markert med grønn linje med vertikale streker.

BEHANDLING MOT LAKSELUS
Utslipp av avlusningsmidler kan påvirke andre organismer enn lakselus. Krepsdyr er
særlig sårbare for flubenzuroner på grunn av kitinholdig skall. Tidlige livsstadier er ofte
mer sårbare (egg, larver, yngel). Forskning viser at effekten varierer mellom arter og
livsstadier for samme art. Effekten varierer også med eksponeringstid, sjøtemperatur og
dose. Kombinasjon av flere avlusningsmidler kan øke giftigheten (Figur 35).

Figur 35: Risikovurdering basert på fortynningsfaktor for kjemisk badebehandling
Fra 2014 er det brukt til sammen fem forskjellige kjemiske midler mot lakselus, samt
mekanisk avlusing og rensefisk på de fem sjø lokalitetene som denne rapporten
omhandler (tabell 4). I seinere år har det vært et skifte i tiltak mot lakselus med økende
andel mekanisk avlusing.
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Tabell 4: Bruk av biologiske, mekaniske og kjemiske avlusingsmetoder i de siste 5 år på
lokalitetene Skjortneset II, Skotungneset, Opshaugvik, Overåneset, Overåneset V og
Vindsnes.

Det har vært mye diskusjon om og i hvor stor grad kjemiske midler mot lakselus kan
skade andre dyr i området når midlene slippes ut fra anlegg eller brønnbåt. Det finnes
flere publikasjoner på tester der dødeligheten på ulike organismer på midlene mot
lakselus som ble brukt på de omtalte lokalitetene i de siste fem år.

Virkning av behandling mot lakselus (kjemisk, mekanisk) og sedimentering
Lokalitetene til Hofseth ligger i områder med varierende dyp, der eventuelle kjemiske
midler som er sluppet ut fra lokalitetene kan nå havbunnen relativt raskt, selv om
konsentrasjoner vil avta med tid i et gitt vannvolum (Burridge, et al., 2014) Burridge, et
al., 2014 viser at noen midler mot lakselus kan virke dødelig for reke- og hummerlarver
selv når midlene fortynnes 500-2000 ganger fra konsentrasjonen som anbefales i
anvendelse mot lakselus. For Deltamethrin (AlphaMax) var hummerlarver svært
følsomme mens andre skalldyrlarver var mere robuste.
For å estimere fortynning av avlusningsmidler fra utslippsstedet er følgende forenklet
beregning gjort: Utgangspunktet er et behandlingsvolum på 10.000 m3 sjøvann. For å
fortynne et stoff i dette volumet med faktor 2000 må vi altså fordele stoffet i 20 millioner
m3 sjøvann. Hvis vi antar at fjorden rundt lokalitetene i snitt er 80 m dypt i området
stoffet fordeler seg i, og at stoffet fordeler seg likt i alle retninger, vil vi få en fortynning
med faktor 2000 i en radius på rundt 280 m (Figur 36).
Når strømmen fordeler stoffet, vil den kunne komme noe lengre før samme fortynning
oppnås, alt i avhengig av strømstyrke, vertikalfordeling, turbulens og nedbryting av
stoffet. Vi vet lite om effekten av avlusingsmidler i korte perioder og om det kan
forekomme langtidseffekter ved hyppig eksponering av skalldyr.
Det er mange diskusjoner blant forskere om effekter av avlusingsmidler på skalldyr i
sjøen, men Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil følge et føre-var-tilnærming
(Pressemelding 25.09.2018: Foreslår strengere regler for bruk av lusemidler), og foreslår
blant annet at legemidler mot lakselus skal kun kunne brukes i brønnbåt, ikke i merd
med presenning på lokaliteter i eller nærmere 500 m reke- eller gytefelt.
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Figur 36. Skjematisk framstilling av et sjøareal som viser fortynning til et
avlusingsmiddel med faktor 2000, dersom utbredelsen er likt i alle retninger og det
ikke tas hensyn til nedbryting i sjøen.

KONKLUSJON
Selv om alle lokalitetene omtalt i denne rapporten ligger lengre enn 500 m fra reke- eller
gytefelt, vil kjemiske avlusingsmidler ha negativ innvirkning på alle krepsdyr i utslippets
nærområde. Mens stoffer som virker etsende, primært vil forgifte pelagiske organismer
i nærområde fra utslippet, vil stoffer som hemmer skalldannelse kunne påvirke større
skalldyr i vekst.
Alle frittsvømmende krepsdyr i sjøvannet rundt anlegget vil bli påvirket, også larvene til
hummer og reke når disse har sitt frittsvømmende utviklingsstadium i sjøen. Generelt
er alle organismer mest sårbare i denne tidlige perioden av livssyklusen. Ellers kan
større krepsdyr på bunnen og i grunntvannsområder bli påvirket under spesielle
hydrografiske forhold. Avlusingsmidler antas å ha negativt effekt på skalldyr og
skalldyrlarver kun nær utslippsområder og i et begrenset tidsrom.
Hofseth har i liten grad brukt badebehandlinger de siste årene. Dette er positivt for
påvirkning av krepsdyr i nærområdet. Videre ligger lokalitetene langt fra rekefelt, men
noe nærmere gytefelt for fisk/torsk. Torsken gyter i mars/april og egg og larver driver ut
fjorden i øver vannlag. Særlig ved lokaliteten Vindsnes, som ligger rett utenfor
gyteområdet i Tafjord, bør man unngå bruk av kjemikalier i denne perioden.
En samlet strategi for å unngå bruk av avlusingsmidler bør inneholde bruk av rensefisk,
slik at belastningen på fisken som følge av mekanisk avlusning reduseres. Ved utsett av
nye anlegg er det mulig å legge til rette for god velferd for rensefisken.
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Verneområde og UNESCO verdsarvområde
I Indre Storfjord er store delar verna som landskapsvernområde i Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde og Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. I tillegg kjem
nokre naturreservat med vern av skog som føremål også ned til fjorden. Berre
Geiranger-Herdalen landskapsvernområde omfattar areal på fjorden, nærare bestemt
Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden med unntak av fjordbotnane ved Hellesylt og
Geiranger (Figur 37).

Figur 37: Verneområde i Indre Storfjord. Til venstre: landskapsvernområde og
naturreservat. Til høgre: verdsarvområdet.
I verneføresegna for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde heiter det at
forvaltninga etter søknad kan gje løyve til etablering av landfeste for fortøyingar av
merdanlegg i Norddalsfjorden og Tafjorden (FOR-2004-10-08-1310). Tilsvarande
formulering finst i verneføresegna for Tafjorden-Reindalen (FOR-2006-11-24-1304).
Oppdrettsaktivitet i Norddalsfjorden og Tafjorden er dermed ikkje i strid med
landskapsvernområda på begge sider av fjorden.
Verdsarvsområde Geirangerfjorden overlappar i stor grad med Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde, men omfattar også fjordbotn i Geiranger og Tafjorden. I
forvaltningsplanen, er det vist til at Sunnylvsfjorden er lite eigna til oppdrett grunna
rasfare og utfordrande vindtilhøve, og at det er semd i Stranda kommune om å halde
dette fjordområdet oppdrettsfritt.
Elles er det ikkje gjeve nokre føringar for akvakultur innan verneområda. I
verdsarvsområde ved Vega har det nyleg vore oppe ei sak der Marine Harvest fekk ein
midlertidig tillatelse til å etablere ein ny lokalitet innanfor verdsarvområdet
(http://www.verdensarvvega.no/images/tillatelse-etablering-av-lokalitet-06072018.pdf)
I kjølvatnet av denne saka skal det startast eit arbeid som skal vurdere visuell effekt av
akvakultur i verdsarvområde generelt i Noreg. Det er uvisst når det vert konkludert.
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KONKLUSJON
Anlegga til Hofseth A/S ligg i eit fjordsystem med mange verneområde, særleg innerst i
fjordsystemet. Verneområda verkar i liten grad inn på lokalitetsstrukturen i og med at
det er moglegheit for landfeste. Ytterst i Sunnylvsfjorden er det også fritt for
arealbindingar. Elles er verdsarvområdet lite aktuelt for oppdrettsverksemd av allereie
nemnde grunnar.
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