NOTAT:
Organisk utslipp hos Hofset Aqua sine lokaliteter i
Storfjorden.
Fra Akvakulturanlegg i sjø er det utslipp av organisk materiale i form av avføring og forspill. De
største partiklene sedimenter under/like ved anlegget mens fin kornede partikler blir spredd
over et større område rundt anlegget. Gjennom utsleppstillatelser er innehaver av akvakultur
pliktig til å overvåke tilstanden på bunnen rett under anlegget og i resipienten. Rett under
anlegget blir overvåkningen gjennomført med B undersøkelse. I resipienten blir
overvåkningen gjennomført med c undersøkelse.
Rett under anlegget vil man i de aller fleste anlegg ha en stor påvirkning på bunnsedimentet,
som er akseptert av Myndighetene. Men man skal ikke ha en så stor påvirkning at sedimentet
blir uten oksygen. Da er det ikke mulig for dyr å leve i sedimentet og nedbrytningen tar lengre
tid .I resipienten skal en ha god tilstand.
Driftsendring hos Hofseth Aqua AS
Hofseth Aqua har stålanlegg på de fleste lokalitetene. I stålanleggene er det ikke avstand
mellom enhetene og en får en totalt større punktbelastning under anlegget en om en drifter
med ringanlegg der det er 35 meter mellom enhetene i anleggsutformingen til selskapet.
Dette har mye å si for påvirkningen rett under anlegget. Vår erfaring i Åkerblå er at stålanlegg
gir en betydelig mer punktbelastning, og da det dårligere resultat på B undersøkelser en hva
et ringanlegg gjør.
Det er meget gunstig for påvirkningen under anlegget at en går over fra stålanlegg til
ringanlegg. En får da spredd det organiske materiale over et større område.
For å beskrive denne forskjellen i «tall» har vi i tabellene under vist «belastningen» mellom
stålanlegg og ringanlegg ut fra MTB og «anleggs sonen» for de ulike lokalitetene. Når vi regner
ut «anleggssonen» for de to type anlegg setter vi at arealet for ringanlegget er lik arealet på
ramma til anlegget. For stålanlegget legger vi på 18 meter ut fra alle sidene på anlegget.
Et stålanlegg med 16 bur vil da ha en «anleggssone areal» på 22356 m2. Et ringanlegg med
plass til 12 enheter vil ha et areal på 86700 m2. For å få et tall på belastningen (ikke reelt tall,
men en reell sameligning mellom anleggene) benytter vi lokalitets MTB delt på «anleggssone
arealet».
Selskapet har i dag seks godkjente lokaliteter. Tre lokalitetene ønske det å satse på videre
med å søke opp anleggs arealet og øke lokalitets MTB. Dette er lokalitetene Skjortneset,
Overåneset Ø og Vindsnes. I tillegg søkes det om to nye lokaliteter som er Urdaneset og
Bugane. Selskapet går da fra seks små lokaliteter med en samlet lokalitets MTB på 15600 til
fem større lokaliteter med en samlet lokalitets MTB på 26 520 tonn.
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Oversikt over omsøkte endringer på anleggene som Hofset Aqua AS ønsker å
satse på i fremtiden.
Overåneset:
Anlegget på Overåneset er i dag et stålanlegg. Det søkes om arealendring til ringanlegg med
12 bur. I dag har 0veråneste en godkjent lokalitets MTB på 2340 tonn. Det søkes om en
lokalitets MTB på 4680 tonn.
Kart 1. Dagens plassering av stålanlegget er vist med rødt rektangel og omsøkt plassering er
vist med grønt rektangel.

Tabell 1. Anleggstype, status godkjenning/omsøkt, antall bur, Areal på anleggssone, godkjent
/ omsøkt lokalitets MTB, lokalitets MTB pr areal i anleggssone og tilstand på sist B
undersøkelse på maks belastning.
Anleggstype Status
Stålanlegg
Ringanlegg

Godkjent i dag
Omsøkt

Ant.
bur
16
12

Areal
anleggssone
22356
86700

MTB
2340
4680

MTB (kg) pr areal Tilstand
B
anleggssone (m2) undersøkelse
105 kg/m2
1
54 kg/m2
-

Omsøkt anleggsplassering på Overåneset vil gi et betydlig større areal og anlegge vil komme
lengre «ut» i fjorden. Sist B undersøkelse ved maks belastning på stålanlegget gav tilstand 1
på B undersøkelsen.
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Skjortneset:
Anlegget på Skjortneset var tidligere et stålanlegg. Anlegget er i dag godkjent for ringanlegg
med 8 bur med en MTB på 2340 tonn Det søkes om arealendring med utvidelse til 10 bur og
en økning på lokalitets MTB til 5460 tonn.
Kart 2. Tidligere plassering av stålanlegget er vist med rødt rektangel. Dagens godkjente
plassering er vist med grønt rektangel. Utvidelsen av ringanlegget med to bur mot øst er vist
med gult rektangel.

Tabell 2. Anleggstype, status godkjenning/omsøkt, antall bur, Areal på anleggssone, godkjent
/ omsøkt lokalitets MTB, lokalitets MTB pr areal i anleggssone og tilstand på sist B
undersøkelse på maks belastning.
Anleggstype Status
Stålanlegg
Ringanlegg
Ringanlegg

Tidligere i drift
Godkjent i dag
Omsøkt

Ant.
bur
8
10

Areal
anleggssone
22356
57800
72259

MTB
2340
2340
5460

MTB (kg) pr areal Tilstand
B
anleggssone (m2) undersøkelse
105 kg/m2
2
40 kg/m2
1
78 kg/m2
-

Overgang til ringanlegg og utvidelsen nå til 10 bur på Skjortneset vil gi et betydlig større areal
og anlegget vil komme lengre «ut» i fjorden. Sist B undersøkelse ved Maks belastning på
stålanlegget gav tilstand 2. B undersøkelsen på ringanlegget med 8 bur gav tilstand 1.
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Vindsenes
Anlegget på Vindsnes er i dag et stålanlegg. Det søkes om arealendring til ringanlegg med 10
bur. I dag har Vindsenes en godkjent lokalitets MTB på 2340 tonn. Det søkes om en lokalitets
MTB på 4680 tonn.
Kart 3. Dagens plassering av stålanlegget er vist med rødt rektangel og omsøkt plassering er
vist med grønt rektangel.

Tabell 3. Anleggstype, status godkjenning/omsøkt, antall bur, Areal på anleggssone, godkjent
/ omsøkt lokalitets MTB, lokalitets MTB pr areal i anleggssone og tilstand på sist B
undersøkelse på maks belastning.
Anleggstype Status
Stålanlegg
Ringanlegg

Godkjent i dag
Omsøkt

Ant.
bur
16
10

Areal
anleggssone
22356
72250

MTB
3120
5460

MTB (kg) pr areal Tilstand
B
anleggssone (m2) undersøkelse
140 kg/m2
2
78 kg/m2
-

Omsøkt anleggsplassering på OVindsnes vil gi et betydlig større areal. Sist B undersøkelse ved
Maks belastning på stålanlegget gav tilstand 2.
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Urdaneset
Det har tidligere vært godkjent plassering av et stålanlegg på Urdaneset. Lokaliteten vart ikke
tatt i bruk. Det søkes nå om plassering av et ringanlegg med 10 bur med en lokalitets MTB på
5460 tonn.
Kart 4. Tidligere godkjente plassering av stålanlegg på lokaliteten. Stålanlegget er vist med
rødt rektangel. Søkt plassering av ringanlegg er vist med grønt rektangel.

Tabell 4. Anleggstype, status godkjenning/omsøkt, antall bur, Areal på anleggssone, godkjent
/ omsøkt lokalitets MTB, lokalitets MTB pr areal i anleggssone og tilstand på sist B
undersøkelse på maks belastning.
Anleggstype Status
Stålanlegg
Ringanlegg

Ant.
bur
Tidligere godkj. 16
I søknadspro.
10

Areal
anleggssone
22356
72250

MTB
2340
5460

MTB (kg) pr areal Tilstand
B
anleggssone (m2) undersøkelse
105 kg/m2
Ikke data
78 kg/m2
-

Plassering av ringanlegget på Urdaneset vil gi et betydlig større areal en tidligere godkjente
plassering av stålanlegget og ring anlegge vil komme lengre «ut» i fjorden. Det har ikke vore
produksjon på lokaliteten tidligere så vi har ikke resultater fra B undersøkelser å vise til.
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Bugane:
Bugane er en ny lokalitet. Det søkes nå om plassering av et ringanlegg med 10 bur med en
lokalitets MTB på 5460 tonn.
Kart 5. Søkt plassering av ringanlegg er vist med grønt rektangel.

Tabell 5. Anleggstype, status godkjenning/omsøkt, antall bur, Areal på anleggssone, godkjent
/ omsøkt lokalitets MTB, lokalitets MTB pr areal i anleggssone og tilstand på sist B
undersøkelse på maks belastning.
Anleggstype Status
Ringanlegg

I søknadspro.

Ant.
bur
10

Areal
anleggssone
72250

MTB
5460

MTB (kg) pr areal Tilstand
B
anleggssone (m2) undersøkelse
78 kg/m2
Ikke data

Anlegget vil bli liggende over en sterkt skrående bunntopografi i et område med høy
vannutskiftning.
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Spredninga av organisk materiale i resipienten.
Det er gjort en omfattende modellering av utslippene fra de 5 lokalitetene en ønsker å ha
produksjonen på fremover. Viser til egen rapport for hvert av de fem anleggene.
Modelleringen viser hvor en det organiske materiale fordeler seg under og rundt lokaliteten.
Dette er viktig informasjon for plassering av overvåknings stasjoner for fremtidig overvåkning
av forholdene i resipienten. Undersøkelsen vil dokumentere om en har en bærekraftig
produksjon i området.
Kart 6. Resultat fra modelleringen fra de 5 lokalitetene. Viser utbredelse av organisk
sedimentering fra anleggene.
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Oppsummering.
Storfjorden er en dyp fjord som går 30 nautiske mil «ut i havet». Det er ikke noen terskler i
fjorden. Dette gir en god vannutskiftning som tillater en høy produksjon i fjorden.
Endringene i drifts struktur med å gå over fra kompaktanlegg (stålanlegg) som er lokalisert
nært land til å gå over til ringanlegg som ligger mer eksponert til «ut» i fjorden vil ha en meget
god effekt på å få spredt det organiske materiale fra akvakulturvirksomheten ut over et større
området. En får da en mindre punktbelastning en man har i dag. Disse tiltakene vil gjøre at det
er forsvarlig å øke produksjonen i anleggene.
Siden anleggene vil være ASC sertifisert vil forholdene på bunnen blir nøye overvåket
fremover med B og C undersøkelser på maks belastning på hver generasjon av fisk. En vil da
få en god overvåkning på om produksjonen på lokalitetene er bærekraftig.

Lepsøy 10.07.2019
Arild Kjerstad
Åkerblå AS
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