
 

SalmoBreed Salten AS, Org.nr: 916 000 030 
 Sørfjordmo, 8264 Engan 

Nordland Fylkeskommune 

Fylkeshuset 

8048 Bodø 

                                                                                                             Sørfjordmoen 02.01.20 

Søknad om utvidelse av utslippstillatelse til SalmoBreed Salten AS ved Sørfjorden 

Stamfiskanlegg, lokalitetsnr. 31837. 

SalmoBreed Salten AS søkte om utslippstillatelse våren 2016, og fikk den tildelt høsten 2017. 

• Biomasse 175 tonn og 200 tonn for som omsøkt. 

Plan for driften inne på Sørfjorden Stamfiskanlegg har blitt noe forandret etter den endelige 

tildelingen som vi har fått fra Fiskeridepartementet. Dette har medført at prosjektet har blitt 

forandret litt i driftsform. Vi har i tillegg fått erfaring på forforbruk til stamfisk. Erfaring har vist en 

betydelig økning i forfaktor i siste del av produksjonen. Vi har hatt drift i anlegget fra november 2017. 

Vi hadde en prøvedrift fra november 2017 til stryking av denne fisken september 2018. Vi landsatte 

deretter stamfisk, ca. 8000 stk. a 6 kg juni 2018, og 9000 stk. a 7 kg i oktober 2018. I 2019 har vi i juni 

landsatt ca 8000 stk a 5,5 kg og i oktober ca 9000 stk på 8 kg. Det vil si at vi tilnærmet har vært i full 

drift fra høst 2018 i foring. På høsten mottar vi ca 30 000 familiesmolt fra SalmoBreeds avlssenter I 

Lønningdal.  Vinter-vår-sommer-høst 2019 har vi sortert fisk inn på ferskvann for stryking. Vi ser nå 

konturene av produksjonen og har fått erfaring med stamfisk på land.  Dette har medført at dagens 

utslippstillatelse ser ut til å være litt for liten. 

Dette skulle vi nok ha tenkt på ved forandring i driftsplan. Men vi har stort sett kun fokusert på 

mengde utforet for i vår drift i forhold til tildelt utslippstillatelse, og ikke totalbiomasse. Biomasse i 

forhold til tildelt MTB er overholdt. Salten Stamfisk 200 tonn MTB og egen MTB på 150 tonn. Det har 

sett ut som vi skulle klare å balansere på 200 000 kg som vi omsøkte og fikk tildelt i 2017. Men 

erfarte forfaktor under sluttmodning, og med nødvendig driftsform, ble 200 tonn litt for lite.    

Vi har lagt ved litt dokumentasjon og beregninger for vår søknad om utvidelse. Det er en helt ny 

MOM-B undersøkelse etter maks foring sommeren 2019. Vi ser at med den driften som har vært, og 

med rensingen av avløpsvannet, er lokal påvirkning minimal. Dette ser vi på som positivt og viktig. 

Slam og ensilasje går til Kystmiljø for Biogassproduksjon.  

Forforbruk.  

Vi ser når at 200 tonn er litt for lite på grunn av nødvendig omlegging av produksjonen. 

1) Oppforing av fisk selektert fra stamfiskkonsesjoner på sjø. 

Tidligere plan skulle det landsettes 7-8000 stk. stamfisk på 6,5 kg, som skulle fores opp til 10-11 kg. 

Vi landsetter nå ca. 18 000 fisk på ca. 6 kg. Disse fores opp til 10-12 kg før de blir kjønnsmodne. 

Forforbruk :  18000 stk. * 5 kg tilvekst * forfaktor 1,4 =  126 000 kg for. 

2) Stamfiskproduksjon 100 % på land. 

Her for vi 30 000 familiesmolt fra Lønningdal a ca. 100 gram. Av disse selekteres ut 8000 som fores 

helt frem til 10 kg i Sørfjorden. 20 000 stk. av smolten settes ut til Salten stamfisk a ca. 1,2 kg. 



 
 

SalmoBreed Salten AS, Org.nr: 916 000 030 
Sørfjordmo, 8264 Engan 

 

Forforbruk :  

21 000 stk. * 1,1 kg tilvekst * forfaktor 1,1 =  25500 kg for 

8000 stk. * 10 kg tilvekst * forfaktor 1,4 = 112 000 kg for. 

 

Sum forforbruk. 

Vi har erfart at ho-fisken før kjønnsmodning har svært høy forfaktor. Dette kommer nok at 

gonadeutvikling gir stort energiforbruk i siste del av prosessen. Beregningen over illustrerer full drift i 

anlegget. 

Samlet viser dette et forforbruk på 263 500 kg. Ønsker å søke om 270 tonn tørrfor i utslippstillatelsen. 

  

Biomasse 

Det ble i tidligere søknad fra 2016 kun tatt med fisk som ble foret på. Dette viser seg å være feil opp 

mot Fiskeridirektoratet. Det ble ikke tatt med, at det vil være 4000-6000 stk. stamfisk a 11-12 kg inne 

på ferskvann før stryking. Denne fisken står på sult i 3-4 mnd før stryking. Tidligere søknad skulle 

egentlig ha vært på 175 tonn Biomasse på foring, pluss ferskvann på 50 tonn. Totalt 225 tonn. 

Vi vil ha maks biomasse på foring i november/desember. Da begynner denne generasjonen og fases 

over på sult og ferskvann. 

Desember : Maks Biomasse på foring ca. 250-260 tonn. 

Desember : Biomasse på ferskvann 40-50 tonn. 

Sum maks biomasse vil da være ca. 300 tonn.   

 

Søknad. 

SalmoBreed Salten As søker om å få økt sin utslippstillatelse på Sørfjorden stamfiskanlegg til. 

• 270 tonn i årlig forforbruk. 

• 300 tonn maks biomasse  

 

Vedlegg. 

1) Statistikk av forforbruk og biomasse 

2) Utskrift Mercatus 31.12.19 

3) MOM-B Rapport. Argus miljø nr. 384-09-19 

 

Med vennlig hilsen 

Stig Joar Krogli  



Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål
Soknad ihenhold til lo av I7, juni 20t05 mr. 79 om akvakultur tak akulurloven)'' Seknadsskjemaet er felles far akvakulur, matilsy n-.

milj- og kysttorvaltningen. Med unntak a ha heite, som har ¢get skjema gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landhaserte anlegg.

Ferdig ufy lt skjemnt sendes fykeskommunen i det f lket det  sokes i (Addresse se veileder)  Sker  har ansvar  for a  pase  at fullstendige

opply stinger  er  gitt. Qpply singene kreves med hjemme  i akvakultur-, mut-. forurensnings, naturvern-, frilufts- og havne- og arvannsle en.

Opply sninger som omattes av  far altninslovens 13. er unntatt fr offentlighet, it.olentlighetslovens 13. Ufullstendige soknader vil

lorsinke soknadsprosessen., og kun hli returnert tit sokeren, {il rettledning ved utly ling vises til veileder, Med sikte pa a redsere hedriftenes

skjemavelde. kan opplysninger som avgis i dete skjema i medhold av lo am 0 ppgaveregisteret g 5 og t, helt efler delvis bli beny ttet ogsa

av andre otfentlige organer som har hjemmel til a inhente de samme opplysningene. opp/ysninger oreventuell samordning kan tas ved

henvendelse il Opguveregisteret pa telefen 75007500. eller hos Fiskeridirektoratet pa telefon 03-495

.1. Generelle opplysninger

1.1 Søker: SalmoBreed Salten AS

1.4.1Telefonnummer

0047 41692032
1.1.4 Postadresse

Sørfjordmoen. 8264 Engan

1.1.2Mobiltelefon

1.1.5 E-post ad res se

sti salmobreed.no

1.1.3Faks

t.1.6 0rganisas jon. eller personnummer.

916 000 030
f.2 Ans varlig for oppfølging av saknaden (kontaktperson):

Stig Joar Krogli
1.2.1 Telefonnummer 1.2.2Mobiltelefon

416 92032
1.2.3 E-post adresse

sti salmobreed.no
1.3 Søknaden gjelder lokalitet  i

1.3.1 Fiske rid i rektoratets reg ion

Nordland
1.3.4 Loka!itetsnavn
Sørfjorden Stamfiskanlegg

1.3.2Fylke:

Nordland

1.3.6 Gardsnurmer/bruksnummer {g.nr./b.nr.)

Sørfold Kommune 23/44

1.3.3Kommune:

Sørfold
1.3.5 Lokalitetsnummer (hvis tildelt)

31837
1.3.7 Geogra fiskekoordinater

N  _67 ° 34. 529 .  Ø 15 52 , 685

1.4 Vannkilde(r)

Vassdragsnr, 167.2.A Vassdragsnavn. Sørfjordelva Navn pa vannkilde{ r)Sørfjordvatnet/Sørfjordelva

2. Planstatus, arealbruk og vannressurs

2.1. Planer og vernevedtak:

Er søknaden , strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? [lJa

Er søknaden , strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven ? OJa

Er søknaden I strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven ? OJa

X Nei

X Nei

X Nei

D Foreligger ikke plan

D Foreligger ikke vernetiltak

D Foreligger ikke vernetiltak

2.2. Arealbruk - arealinteresser {Vedbehov bruk pk!5 Supplerende opplysninger eller pkt6 Vedlegg)

Behovet for søknaden: Økning-utvidelse av tidligere tildeling. for hold av stamfisk og produksjon av levende rogn for salg. Stamfisken !Ores

i anlegget.

Annen bruklandre interesser  i  omradet. Omradet er regulert til akvakulturvirksomhet

Alternativ bruk av omradet.

Verneinteresser ut over pkt. 2.1

2.3 Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? LlJa X Nei

2.4 Vannressurs
Er regulering og vanuttak som soknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ? X  Ja D Nei



6.3 Andre vedlegg, spesifiseres

Vedlegg nr 1. Saknad om utvidelse av Utslippstillatelse

Vedlegg nr 2. Biomasseplan og utforingsplan

Vedlegg nr 3. Mercatus 31.12.19

Vedlegg nr 4. Resepientundersokelse Mom B. Sølfjorden september 2019

Vedlegg nr 5. Anleggskisse, oppdatert fra tidligere søknad.

Vedlegg nr 6. Kvittering for innbetaling av søknad

z %• cry4 .a.e



 

 

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg      Bokmål 
   Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005  nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, 
miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg. 
Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (Addresse se veileder) Søker har ansvar for å påse at fullstendige 
opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, frilufts- og havne- og farvannsloven. 
Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 13. Ufullstendige søknader vil 
forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes 
skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også 
av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger omeventuell samordning kan fås ved 
henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75007500, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495

 

.1. Generelle opplysninger 

1.1 Søker: SalmoBreed Salten AS 

 

1.1.1 Telefonnummer 

0047 41692032 
1.1.2 Mobiltelefon  1.1.3 Faks 

1.1.4   Postadresse 

Sørfjordmoen. 8264 Engan 
1.1.5   E-post adresse 

stig@salmobreed.no 
1.1.6 Organisasjon. eller personnummer. 

916 000 030 
1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson):  

Stig Joar Krogli 
1.2.1 Telefonnummer 1.2.2 Mobiltelefon 

 416 92032 
1.2.3   E-post adresse 

stig@salmobreed.no 
1.3  Søknaden gjelder lokalitet i 

1.3.1  Fiskeridirektoratets region 

Nordland 
1.3.2 Fylke:  

Nordland  

1.3.3 Kommune:  

Sørfold 
1.3.4  Lokalitetsnavn 
Sørfjorden Stamfiskanlegg 

1.3.5  Lokalitetsnummer (hvis tildelt) 

31837 
1.3.6  Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.) 

Sørfold Kommune 23/44 

1.3.7  Geografiske koordinater 

 N _67 0  34, 529 ´    Ø  15 0  52 , 685 ` 

1.4 Vannkilde(r) 

Vassdragsnr,…167.2.A Vassdragsnavn,…Sørfjordelva. Navn på vannkilde(r)Sørfjordvatnet/Sørfjordelva 

2.  Planstatus, arealbruk og vannressurs 

2.1.  Planer og vernevedtak: 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven ? Ja X Nei  Foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak  etter naturvernloven ? Ja X Nei  Foreligger ikke vernetiltak 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak  etter kulturminneloven ? Ja X Nei  Foreligger ikke vernetiltak 

 2.2.  Arealbruk – arealinteresser  (Ved behov bruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg) 

Behovet for søknaden: Økning-utvidelse av tidligere tildeling, for hold av stamfisk og produksjon av levende rogn for salg. Stamfisken fôres 
i anlegget. 

Annen bruk/andre interesser i området: Området er regulert til akvakulturvirksomhet 

Alternativ bruk av området:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Verneinteresser ut over pkt. 2.1:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 Konsekvensutredning 

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? Ja X Nei 

2.4 Vannressurs 
         Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ?            X  Ja         Nei 
 

 

 



 

 

3.  Søknaden gjelder 

3.1  Art 
 Oppgi art: Laks Latinsk navn Salmo salar 

3.2 Hva søknaden gjelder 

3.2.1  Ny akvakulturtillatelse 

 Omsøkt størrelse: 

3.2.2  Endring av størrelse 

 Omsøkt endring: 125 tonn 

 Størrelse etter endring: 300 tonn 

 Tillatelsesnummer: N-SF-21 

3.2.3  Annen endring: 

  

3.3 Type akvakulturtillatelse 

3.3.1 Fisk sett flere kryss om nødvendig 3.3.2 Krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder  

   x Stamfisk     Stamdyranlegg 

   x Klekkeri     Klekkeri 

    Yngelanlegg     Yngelanlegg 

    Settefisk     Vekstanlegg 

    Matfisk     Annet 

    Fiskepark/ /”put and take”  

    Annet  

3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget 

Se vedlegg 1. Søknad om utvidelse av Utslippstillatelse 

3.5 Opplysninger om anlegget 

Oppdatert anleggsskisse. Vedlegg nr. 5   

 

3.6 Supplerende opplysninger 

Se vedlegg. Vedlegg 2. Biomasseplan og utforingsplan.  



 

 

4.  Hensyn til 
vannressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og miljø 

4.1 Hensyn til vannressurs 

4.1.1 Ferskvann  

 

            Navn på vannkilde: Sørfjordvatnet 

 Er vassdraget vernet?    Ja   X  Nei 

 Vannforbruk ved normaldrift: ………………………  ca 9  m3/min 

 Minimum vannforbruk…………………………             ca 6  m3/min 

 Maksimum vannforbruk: …………………….   .         ca  15 m3/min           
Er det en reservevannkilde?                         Ja    X   Nei 

 Er det bygget fiskesperre?                          Ja    X   Nei 

 Er det oppgang av anadrom fisk i vassdraget?     Ja    X   Nei 

 Behandling av inntaksvann:?                        X      Ja           Nei 

 Resirkulering av vannet?                        X      Ja       Nei  

 Oksygenering av vannet?                        X      Ja       Nei 

          

 Spesifikasjon av inngrep ved inntak: 

  

  

4.1.2 Sjøvann: 

 Navn på inntaksområde: Sørfjorden 

 Spesifikasjon av inngrep ved inntak. Inntaksrør og avløpsrør  i 
forbindelse med Inntak av sjøvann i produksjon og til varmeveksling 

 

 

 

 

 Behandling av inntaksvann? X   Ja       Nei 

 Resirkulering av vann? X  Ja       Nei  

4.2 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning (ved produksjon til konsum) 

4.2.1 Avstand fra vanninntak til utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l. 

 

4.3 Hensyn til smittevern og fiskehelse 

4.3.1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5km. 

 Lakseførende vassdrag, Kobbelva, elvemunning. Ingen akvakulturelaterte virksomheter innenfor en 
avstand av 5 km pr i dag. 
 

4.3.2   Akvakulturrelaterte virksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i ferskvannskilden: 

Stasjonær bestand av ørret i Sørfjordvannet. 

 

4.4 Hensyn til miljø  

4.4.1 Utslipp til resipient 

Til sjø   X Ja        Nei   

 

Dybde til bunn  30 m         Mengde antatt uslipp: 

 

Planlagt rensing                                           X   Ja        Nei 

Til ferskvann                  Ja   X   Nei   : 

 

Dybde til bunn m        Mengde antatt uslipp: 

 

Planlagt rensing                                                       Ja          Nei 

4.4.2 Miljøtilstand 

I ferskvann 

Er det gjennomført en klassifisering av miljøkvaliteten i ferskvann? 

 

    Ja   X  Nei 

Miljøundersøkelser  

 Er det gjennomført en undersøkelse av biologisk mangfold m.m.? 

 

    Ja        X  Nei 

4.4.3 Strømmåling 

Ved utslipp til sjø 

Vannutskiftingsstrøm:         Spredningsstrøm:        Bunnstrøm: 

 

              m/sek                  m/sek           m/sek 

Ved utslipp til ferskvann: 

 

Er det gjennomført andre målinger?     Ja   X   Nei 

4.4.4 Planlagt årlig produksjon 

Landanlegget legges opp til å kunne holde på det meste 

ca 300 tonn biomasse. Produksjon opp til 200 mill 

rognkorn. 

 

4.4.5 Forventet fôrforbruk? 

Antatt fôrforbruk er 270 tonn pr år. 



 

 

 
 
 
 
 

6.2  Andre aktuelle vedlegg 

6.2.1  Resultater fra miljøundersøkelser 

Ved utslipp til sjø 

Se vedlegg nr.4. Mom B. 
september 2019. 

Ved utslipp til ferskvann 

   

Miljøundersøkelse 

Undersøkelse av biologiske mangfoldet 
m.m. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Supplerende opplysninger 

Tidligere vedlegg fra søknad i 2016 og tildeling 2017 kan benyttes til supplering. 
 

5.  Supplerende opplysninger 

 

6.  Vedlegg 

6.1 Til alle søknader 

6.1.1  x Kvittering for betalt gebyr 6.1.2  Strømmåling 

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse 

          Arealplankart 

• Annen akvakulturrelaterte 
virksomheter mm 

• Kabler, vannledninger o.l. i 
området 

• Anlegget avmerket 

              N-5 serie  
                 (M = 1 : 5 000) 

• Vanninntak til anlegget 

• Utslipp fra anlegget  

• Utslipp fra kloakk, landbruk 
industri o.l. 

• Anlegget avmerket 

  Anleggsskisse (ca 1 : 1 000) 

 

6.1.4   Beredskapsplan(jf. Mattilsynets 
etableringsforskrift) 

6.1.5  Konsekvensutredning 6.1.6  NVE-vedlegg (Erklæring fra NVE 
om at søknaden ikke krever 
konsesjonsbehandling eller kopi av 
vassdragskonsesjon)  

 

6.1.7.     IK-system (jf. Mattilsynets 
etableringsforskrift)   

6.1.8.   Hydraulisk kapasitet og 
produksjonsplan (jf. Mattilsynets 
etableringsforskrift)  

 



 

 

 

 

 

Sørfjordmoen 02.01.2020 
 
 
Stig Joar Krogli (Søkers underskrift) 

 
 

 

 

 
 

6.3 Andre vedlegg, spesifiseres 

 

Vedlegg nr 1.  Søknad om utvidelse av Utslippstillatelse 

Vedlegg nr 2.  Biomasseplan og utforingsplan 

Vedlegg nr 3.  Mercatus 31.12.19 

Vedlegg nr 4.  Resepientundersøkelse Mom B. Sørfjorden september 2019 

Vedlegg nr 5. Anleggskisse, oppdatert fra tidligere søknad. 

Vedlegg nr 6. Kvittering for innbetaling av søknad 

 

 

 

 

 
 

 

 



Biomasseoversikt 01.09.18-31.12.19  SalmoBreed Salten AS

Mnd Tonn Bio Utforing i Tonn

sep.18 108 15

okt.18 108 15,1

nov.18 165 18

des.18 179 22,1

jan.19 191 15,9

feb.19 207 22

mar.19 214 17,5

apr.19 224 17,7

mai.19 238 19,1

jun.19 204 24

jul.19 209 11,6

aug.19 213 23,4

sep.19 220 30,1

okt.19 274 25,9

nov.19 277 24
des.19 293 23,2

Sum 3324 324,6

Snitt pr 16 mnd 207,8 20,3

Snitt 2019 230,3 21,2

Totalt forforbruk 2018  143 tonn.

Totalt forforbruk 2019 : 254,4
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SalmoBreed Salten AS 

Tonn Bio Utforing i Tonn



01.12.2019 - 31.12.2019Periode

Status IB-UB

Bio
FF

Døde antall
Fôrforbruk

(kg)
UB

biomasse
UB vektUB antallIB vektIB antallEnhetMånedÅr

1,60076 06923 20111 186,642 0749 358,222 081SST - P01122019

1,60076 06923 20111 186,642 0749 358,222 081Enhet Total

1,60071 23919 7759 534,932 0749 161,912 081SST - P02122019

1,60071 23919 7759 534,932 0749 161,912 081Enhet Total

1,600387318 9259 313,532 0329 045,352 035SST - P03122019

1,600387318 9259 313,532 0329 045,352 035Enhet Total

1,600582019 3199 540,422 0259 287,552 030SST - P04122019

1,600582019 3199 540,422 0259 287,552 030Enhet Total

1,60041 09617 28510 008,761 7279 612,881 731SST - P05122019

1,60041 09617 28510 008,761 7279 612,881 731Enhet Total

1,600161 21917 26510 102,661 7099 658,551 725SST - P06122019

1,600161 21917 26510 102,661 7099 658,551 725Enhet Total

1,35071 91317 0844 409,953 8740,000SST - P07122019

1,35071 91317 0844 409,953 8740,000Enhet Total

1,350102 05915 6044 462,083 4970,000SST - P08122019

1,350102 05915 6044 462,083 4970,000Enhet Total

0,0000000,0004 044,434 018SST - P09122019

0,0000000,0004 044,434 018Enhet Total

-
0,391

4395745 428195,3027 7944 026,254 089SST - P10122019

-
0,391

4395745 428195,3027 7944 026,254 089Enhet Total

1,600131 59017 3329 661,171 7949 108,891 807SST - P11122019

1,600131 59017 3329 661,171 7949 108,891 807Enhet Total

1,600131 54916 8939 787,121 7269 228,511 739SST - P12122019

1,600131 54916 8939 787,121 7269 228,511 739Enhet Total

1,60061 37216 0649 724,001 6529 205,921 658SST - P13122019

Utskrift:

1 av 2

02.01.2020

Side:



Bio
FF

Døde antall
Fôrforbruk

(kg)
UB

biomasse
UB vektUB antallIB vektIB antallEnhetMånedÅr

1,60061 37216 0649 724,001 6529 205,921 658Enhet Total

1,600101 65720 1649 497,892 1239 011,922 133SST - P15122019

1,600101 65720 1649 497,892 1239 011,922 133Enhet Total

1,60051 21017 3309 692,601 7889 270,701 793SST - P16122019

1,60051 21017 3309 692,601 7889 270,701 793Enhet Total

0,000208 0059 507,238429 507,23844SST - S01122019

0,000208 0059 507,238429 507,23844Enhet Total

0,000507 2839 788,847449 788,84749SST - S02122019

0,000507 2839 788,847449 788,84749Enhet Total

0,000105 16816 100,0032116 100,00322SST - S03122019

0,000105 16816 100,0032116 100,00322Enhet Total

0,0001015 20014 100,001 07814 100,001 079SST - S04122019

0,0001015 20014 100,001 07814 100,001 079Enhet Total

0,0003015 88812 669,871 25412 669,871 257SST - S05122019

0,0003015 88812 669,871 25412 669,871 257Enhet Total

0,0000037016 100,002316 100,0023SST - S63122019

0,0000037016 100,002316 100,0023Enhet Total

0,0001022516 100,001416 100,0015SST - S64122019

0,0001022516 100,001416 100,0015Enhet Total

0,75455823 239293 8104 883,4160 1658 362,9333 209Rapport total

Utskrift:

2 av 2

02.01.2020

Side:
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Sørfjorden, innerst i Leirfjorden Sørfold kommune. Denne undersøkelsen er ment å være et 

grunnlag for å vurdere området ved utslippspunktet etter en tids produksjon, med hensyn til 

miljømessige forhold. Undersøkelsen har som mål å beskrive dagens miljøforhold, og være 

sammenligningsgrunnlag med eventuelle oppfølgende undersøkelser etter en tids drift på 

lokaliteten, basert på 9410:2016 - MOM B undersøkelse.  

Undersøkelsen viser at bunnen ved det planlagte utslippspunktet er lite påvirket av 

sedimentert organisk materiale, og lokaliteten får beste tilstand 1, i henhold til NS 

9410:2016. 
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Forord 
 
Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Salmobreed Salten AS, og er utført med bakgrunn i 

ønske om å utvide utslippstillatelsen ved produksjon av stamfisk på lokaliteten. Rapporten inneholder 

en vurdering av lokalitetens resipient.  

Feltarbeidet og grabbprøver, er utført av Eric Molina. Utarbeidelse av rapport er utført av Morten 

Krogstad.  
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1 Innledning

SalmobreedSaltenAS ønsker å undersøke miljøpåvirkningen ved avløpet til deres anlegg forlaks

ved  Sørfjorden, innerst i LeirfjordenSørfold kommune etter en tids produksjon. Oppdragsgiver

ønsker å utvide utslippstillatelsen noe. Argus Miljø AS er i den anledning engasjert til å utføre en

resipientundersøkelse basert på 9410:2016 -MOM B undersøkelse på lokaliteten.

2 Lokalitets –og anleggsbeskrivelse

Utslippspunktet til det landbaserte anleggeter plassert innerst i Leirfjorden, sørvest for utløpet av

Sørfjordelva, der dybden er ca 30meter (figur nr. 2).

Utslippspunktet har tilknytning til Leirfjordenmed dybder på over 270 meter. Leirfjorden er igjen

en del av Follasystemet som består av Sørfolla Indre, Sørfolla Ytre med sidefjorder (figur nr. 1).

Anlegget har hatt full produksjonmed et fôrforbruk på 210 tonn siste år. Av dette er 23 tonn fôret ut

i juli og 30 tonn i august. Det er tidligere utført treundersøkelser ved lokaliteten (tabell nr. 1).

Figur nr. 1. Oversikt over fjordsystemetmed utslippspunktet markert innenfor svart kvadrat.
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Figur nr. 2. Tredimensjonalt bunnkart som viser prøvetakningsstasjoner og utslipp. Lilla pil viser
retning mot nord. Dominerende strømretning fra 2010 rundt utslippet er tegnet inn i kartet. Rødt
triangel markerer utslipp.

Tabell nr. 1. Rapportoversikt, miljøundersøkelser vedlokaliteten.

År Type undersøkelse Tilstand Referanse

2010 Resipientundersøkelse 1 M. Krogstad, Argus Miljø AS

2016 Resipientundersøkelse 1 M. Krogstad, Argus Miljø AS

2017 Resipientundersøkelse (MOM B) 1 M. Krogstad, Argus Miljø AS

3 Metodebeskrivelse

Det ble utført en MOM B –undersøkelse ved lokaliteten Sørfjorden. Metoden for undersøkelsen er

beskrevet i NS 9410:2016. Undersøkelsen beskriver miljøtilstanden til sedimentet på lokalitetene

med hensyn til organisk belastning. Den består av en visuell/kjemosensorisk undersøkelse av

generelle tilstandsparametere og en kvantitativ og semikvalitativ bunndyrsundersøkelse. Det

foreligger også bilder av alle prøver som vedlegg i rapporten(vedlegg nr. 3).

3.1 Feltarbeid

Bunnprøvetakingen ble utført 4. september2019, i henhold til NS ISO 5667-19 ”Vannundersøkelse

- Prøvetakning Del 19: Veiledning i sedimentprøvetakning i marine områder” (2004) og NS

9410:2016.
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Grabbstasjonene ble lagt på begge sider av utslippet. Posisjoner og dyp for grabbprøvetakings- 

stasjonene framgår av tabell nr. 2 og 3, samt figur nr. 3. 

 

Tabell nr. 2. Kartkoordinater for plassering av grabbprøvetakingsstasjoner.  
 Nord Øst 
Grabbstasjoner dd.mm.mmm dd.mm.mmm 

1 67.34.631 15.52.581 
2 67.34.647 15.52.466 
3 67.34.613 15.52.429 
4 67.34.726 15.52.324 
5 67.34.640 15.52.243 
6 67.34.759 15.52.024 
7 67.34.619 15.51.990 
8 67.34.720 15.52.705 
9 67.34.809 15.52.824 
10 67.34.783 15.52.998 

 

3.1.1 Bunnprøver 
Det ble forsøkt tatt bunnprøver fra 10 prøvetakingsstasjoner ved hjelp av en Van Veen-grabb med 

åpning på 250 cm2.  

- Til måling av pH/Eh er det benyttet en Hach Lange HQ40D med henholdvis en ORP/Redox 

elektrode: Hach Lange Model MTC10101 og SOTA-1 pH elektrode. 

 

4 Resultater  

4.1 Bunnprøver 
Tilstandene er vurdert i henhold til NS9410:2016 

4.1.1 Karakteristikk av prøvene 
Vi fikk opp tilstrekkelig materiale fra åtte av stasjonene. Det ble ikke registrert lukt i prøvene. 

Spesifikke detaljer av sedimentprøvene er gitt i tabell nr. 3 og 4. 

 

4.1.2 Tilstand gruppe I-parametere (fauna): 
Det ble funnet fauna i alle prøvene der vi fikk opp sediment. Faunaen bestod av pigghuder, krepsdyr, 

skjell og børstemark (Polychaeta indet).   

 

4.1.3 Tilstand gruppe II-parametere (pH/Eh):  
Det ble målt pH/Eh ved sju stasjoner. Ved stasjon nr 10 lyktes det ikke å registrere pH. Ellers er det 

også «for høye» pH regisreringer på flere av stasjonene. Dette kan skyldes grovt sediment, og 

tidligere erfaringer viser at dette kan være en årsak.  For gruppe II parametrene er  tilstanden 1 for 
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alle stasjonene. Indeksen for gruppe II-parameterne ved lokaliteten er 0 og den får følgelig tilstand 

1, ”Meget god” (tabell nr. 4). 

 

4.1.4 Tilstand gruppe III-parametere (sensorisk):  
Resultatene for gruppe III parameterne får ved alle stasjonene er tilstanden 1. Indeksen for korrigert 

sum av prøvene totalt i gruppe III er 0,55 (tabell nr. 4), og får tilstand 1, ”Meget god”. 

 

4.1.5 Tilstand gruppe II – og III – parametere: 
Indeks fra gruppe II – og III - parametere er 0,275 (tabell nr. 4), og lokaliteten får i tilstand 1, ”Meget 

god”.  

 

4.1.6 Lokalitetens tilstand 
Basert på resultatene fra faunaundersøkelsen (gruppe I) og de kjemosensoriske undersøkelsene 

(gruppe II - III) får lokaliteten tilstand 1 (tabell nr. 4). Lokaliteten er vurdert til ”Meget god”.  
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Tabell nr. 3. Prøveskjema for grabbprøver. 

Prøvetakingssted:   kb1 kb2 kb3 kb4 kb5 kb6 kb7 kb8 kb9 kb10   

Prøvepunkt Se 
tabell nr. 3. 

             

Ca dyp (meter)  33 44 30 55 37 25 37 54 16 25   

Antall forsøk med 
prøvetaker 

 2 1 3 2 2 3 4 2 6 1   

Bobling (ved 
prøvetakning) 

             

Primærsediment:                Leire             
 Silt x x x x x x  x  x   
 Sand x x x x x x  x  x   
 Grus      x       
 Skjellsand             

Steinbunn       x   x    

Fjell              

Pigghuder, antall    1 1          

Krepsdyr, antall               

Skjell, antall   10 3 1 2 2 2  3  1   

Børstemark, antall  10+ 13 10+ 15+ 10+ 3  10+  8   
Andre dyr, totalt 
antall              

Beggiatoa              

Fôr              

Fekalier              

Kommentarer 
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Tabell nr. 4. Prøveskjema for grabbprøver.  

Gr. Parameter poeng  Prøvenr.  Indeks 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

 Bunntype  B-bløt H-hard 

 
B B B B B B H B H B    

I Dyr Ja = 0 Nei = 1 0 0 0 0 0 0  0  0    

      

II 

pH * verdi 7,84 8,57 9,31 9,23 9,52 7,97  7,27  -*    

Eh Målt verdi 4 66 69 116 117 159  28  -50    

 + ref. verdi 223 285 288 335 336 378  247  169    

Ph/Eh Fra figur D.1 0 0 0 0 0 0  0  0   0 

                                         Tilstand prøve 

                                    Tilstandgruppe II 

 

             

1  Buffertemp:  7,2 ˚C     Sjøvannstemp:  10,9   ˚C  Sedimenttemp:   8 ˚C       

pH sjø: 8,32                 Eh sjø:                           Ref. elektrode 219 mv 

 

   

III 

Gassbobler Ja = 4 Nei = 0 0 0 0 0 0 0  0  0    

Farge 
Lys/grå = 0              

Brun/sort= 2 2 2 2 2 2 2  2  2    

Lukt 

Ingen = 0 0 0 0 0 0 0  0  0    

Noe = 2              

Sterk = 4              

Konsistens 

Fast = 0 0 0 0 0 0 0  0  0    

Myk = 2              

Løs = 4              

Grabb- 

volum 

< 1/4 = 0      0        

1/4 - 3/4 = 1 1 1 1 1 1   1  1    

> 3/4 = 2              

Tykkelse 

på 

slamlag 

0 – 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0  0  0    

2 – 8 cm = 1              

> 8 cm = 2              

 Sum 3 3 3 3 3 2  3  3    

Korrigert sum  0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,44 0 0,66 0 0,66   0,55 

                          Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

                    Tilstand gruppe III 1    

   

      Middelverdi gruppe II & III 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,22 0 0,33 0 0,33   0,275 

 Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

             Tilstand gruppe II & III 1  
* - høye verdier kan skyldes grovt sediment 

 

LOKALITETENS TILSTAND 1   
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Figur nr. 3. Prøvetakingsstasjonene i forhold til utslippet. Rød trekant viser utslipp. Figuren viser 10 
meters dybdekoter.  Middelverdiene til gruppe II og III parameterne er markert med farger for hver 
stasjon. Tilstand 1 er markert med blå kryss, tilstand 2 med grønne kryss, tilstand 3 med gule kryss og 
tilstand 4 med røde kryss. Lilla pil viser retning mot nord. 

 

 

5 Vurdering av lokaliteten  

Lokaliteten Sørfjorden har hatt produksjon på lokaliteten. Oppdragsgiver ønsker å utføre en ny 

miljøundersøkelse før søknad om utvidelse av utslippstillatelsen, og for å kunne sammenligne disse 

resultatene med resultater ved senere undersøkelser. Sedimentundersøkelsen gir lokaliteten tilstand 

1 (Meget god), i henhold til kriterier gitt i ”Miljøovervåking av marine matfiskanlegg” (NS 

9410:2016). Dette tilsier at lokaliteten er lite påvirket av sedimentert organisk materiale ved 

undersøkelsestidspunktet. Sedimentet på bunnen under anlegget er lite belastet av naturlig organisk 

materiale, og dette tyder på at organisk omsetningen ved lokaliteten bidrar til at bunnen under 

anlegget klarer å omsette tilstrekkelig sedimentert organisk materiale. Undersøkelsen gir lokaliteten 

tilstand 1, som ved tidligere undersøkelser og i følge de krav som er satt i utslippstillatelsen må det 

tas en ny miljøundersøkelse ved lokaliteten etter 2 års drift.  
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Vedlegg nr. 1.Kart fra Fiskeridirektoratet sin karttjeneste fiskdir.no. Kartet dekker minst 10 km rundt
anlegget. Andre anleggi områdeter markert i kartet.

Vedlegg nr. 2. Kart fra Fiskeridirektoratet sin karttjeneste fiskdir.no. Kartet dekker minst 1,5 km rundt
anlegget.Andre anlegg i området er markert i kartet.
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Vedlegg nr. 3. Bilder av sedimentprøver, stasjonsnummer er markert i bildene.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 18 

 

 
 
 

 
 
 



 19 

 
 

 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 

 
 



 21 

 
 

 
 



 22 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Resipientundersøkelse i forbindelse 
med søknad om utslipp fra 

Salmobreed Salten AS - 
stamfiskanlegg i Sørfjorden 

Sørfold kommune 
 

 

 
Argus-rapport nr. 337-05-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bodø 



2 
 

 

REFERANSESIDE 

Tittel 

Resipientundersøkelse i forbindelse 
med søknad om utslipp fra Salmobreed 
Salten AS stamfiskanlegg i Sørfjorden,  
Sørfold Kommune 

Offentlig tilgjengelig: 

Ja 
Argus-
rapport 
nr.: 

337-05-16 

Antall sider: 

34 
Dato: 

03.05.16 

Forfatter: 

Morten Krogstad 
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Oppdragsgiver: 

Salmobreed Salten AS 

Sammendrag: 

   Salmobreed Salten AS ønsker å etablere et landbasert anlegg med stamfisk for laks 

med fôring i Sørfjorden, Sørfold kommune. Denne undersøkelsen er ment å være et 

grunnlag for å vurdere området ved det planlagte utslippspunktet med hensyn til 

miljømessige forhold. Undersøkelsen har som mål å beskrive dagens miljøforhold, og 

være sammenligningsgrunnlag med eventuelle oppfølgende undersøkelser etter en tids 

drift på lokaliteten. 

   Undersøkelsen viser at bunnen ved det planlagte utslippspunktet er lite påvirket av 

naturlig lokalt sedimentert materiale, og lokaliteten får beste tilstand 1, i henhold til NS 

9410. 

    Avløpet planlegges i et terreng som har skrånende bunn mot dybder på over 270 meter 

i bassenget sørvest for lokaliteten. Strømmålingene fra 2010, viste at det var en relativt 

lav strøm i området rundt utslippet på 30 meters dyp. Hovedstrømretningen er i østlig 

retning, og resultatene fra strømseilmålingene viser at vannet høyere opp i vannsøylen 

har en vestlig og sørvestlig hovedretning fra Kobbhammaren i måleperioden.  
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Forord 

 

 

 
Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Salmobreed Salten AS, og er utført med 

bakgrunn i ønske om å søke tillatelse til å holde stamfisk på lokaliteten. Rapporten 

inneholder også en vurdering av lokalitetens resipient, og kan brukes som en del av 

grunnlagsmaterialet til søknad om stamfiskhold med fôring ved et anlegg i Sørfjorden i 

Sørfold kommune.  

Feltarbeidet med strømmålinger og grabbprøver, er utført av Jens Kristensen og Roald 

Jakobsen. Utarbeidelse av rapport er utført av Morten Krogstad.  
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1 Innledning og bakgrunn 

Forurensningsmyndighetene har satt grenseverdier for miljøkvalitet i kystfarvann blant 

annet i SFT`s veiledning “Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann” (Molvær 

et al, 1997). Miljøets tålegrense for utslipp fra oppdrettsvirksomhet styres hovedsakelig 

av hvor store mengder av sedimentert organisk stoff i form av partikler fra fôrspill og 

ekskrementer resipienten klarer å omsette før alt oksygenet i bunnvannet blir forbrukt i 

nedbrytingsprosessen. Hvis tilførselen av nytt oksygen er mindre enn det forbrukte, vil 

man etter hvert gå fra aerob (oksygenkrevende) til anaerob (ikke oksygenkrevende) 

nedbryting med dannelse av metan- og hydrogensulfidgass. Metangassen er ikke 

vannløselig og kan observeres som bobler i vannet. Hydrogensulfidgassen løser seg i 

vann og er svært giftig for omgivelsene. Den kan bli transportert fra bunnsedimentet opp i 

de øvre vannlagene sammen med metanboblene. Det kan medføre stress, med 

medfølgende nedsatt vekst og økt mottakelighet for sykdom, eller i verste fall dødelighet 

hos oppdrettsfisk.  

Alle oppdrettslokaliteter i sjø er pålagt å følge et oppfølgingsprogram i driftsfasen med 

frekvens og omfang i henhold til kriterier gitt i NS 9410. Kravet om dette kom i 

”Fellesinstruks om forvaltning av reglene om miljøundersøkelser og overvåkning i drifts 

og tildelingsforskriftene”, SFT, 25. mai 2005 og ble gjentatt i rundskrivet”  Angående 

endringer av krav til miljøundersøkelser m.m” fra Fiskeridirektoratet region Nordland, 

mai 2006. 

MOM B – undersøkelsen er en del av undersøkelsesprogrammet, og undersøkelses-

frekvensen er avhengig av belastningen på lokaliteten (lokalitetstilstanden) og er 

beskrevet i NS 9410. Undersøkelsen har som formål å beskrive miljøforholdene på 

lokaliteten slik de er på nåværende tidspunkt og som en referanse til senere oppfølgende 

undersøkelser. Både middeltilstanden og tilstanden under de forskjellige delene av 

anlegget blir kartlagt. Undersøkelsen gjøres for å sikre at lokalitetene kan brukes over 

lengre tid med gode levevilkår for fisken i anleggene og uten uakseptabel påvirkning av 

områdene omkring. 

Salmobreed Salten AS ønsker å etablere et stamfiskanlegg for laks innerst i Sørfjorden, i 

Sørfold kommune. Landanlegget legges opp til å kunne holde på det meste 115 tonn 

biomasse. Antatt årlig fôrforbruk i er 200 tonn. Det er her tatt høyde for en 20% høyere 

fôringsmengde ved en evt bedre tilvekst enn beregnet. 
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Argus Miljø AS er i den anledning engasjert til å utføre en resipientundersøkelse på 

lokaliteten 

Denne resipientundersøkelsen er ment å være et grunnlag for å vurdere lokaliteten med 

hensyn på oppdrett ut fra miljømessige forhold. Resipientundersøkelsen har også som 

formål å beskrive miljøforholdene på lokaliteten slik de er før det blir etablert 

oppdrettsvirksomhet, som en referanse til senere oppfølgende undersøkelser.  

 

2  Lokalitetsbeskrivelse 

Utslippspunktet til det landbaserte anlegget er planlagt plassert innerst i Sørfjorden 

sørvest for utløpet av Sørfjordelva, der dybden er ca 30 meter (figur nr. 2).  

Utslippspunktet har tilknytning til Leirfjorden med dybder på over 270 meter. Leirfjorden 

er igjen en del av Follasystemet som består av Sørfolla Indre, Sørfolla Ytre med 

sidefjorder (figur nr. 1).  Utslipp, inntak og inntak for varmeveksling av sjøvann er 

markert i figur nr 2 og posisjoner i tabell nr. 1. 

 

Figur nr. 1. Oversikt over fjordsystemet med utslippspunktet markert innenfor svart 
kvadrat. 
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Figur nr. 2. Oversikt over området med utslippspunkt, inntak og punkt for inntak av 
sjøvann for varmeveksling.   

 

 

 

3 Metodebeskrivelse 

Denne resipientundersøkelsen tar utgangspunkt i en sedimentundersøkelse (MOM B – 

undersøkelse) som undersøker miljøtilstanden til sedimentet på lokalitetene med hensyn 

til organisk belastning. Dette gjøres ved visuelle-/kjemosensoriske undersøkelser av 

generelle tilstandsparametere og en kvantitativ og semikvalitativ bunndyrsundersøkelse. 

Metoden for MOM B - undersøkelsen er beskrevet i NS 9410 utviklet på bakgrunn av 

overvåkningsprogrammet MOM (Modellering – Overvåkning – Matfiskanlegg) - Ervik et 

al. 1995, Hansen et al. 1997, Hansen et al. 2001.  

Resipientundersøkelsen består videre av strømmålinger, Gytre sd 6000 propellmåler og 

strømseil på 5 og 15 meters dyp, samt hydrografi og en presentasjon av topografisk 

kartlegging av sjøbunnen under og i nærheten av lokaliteten. Dette for å gi inntrykk av 

lokalitetens evne til å spre avfallsstoffene fra oppdrettsproduksjonen og lokalitetens 

tilgang på nytt oksygenrikt vann. Det sistnevnte er viktig for sedimentets evne til å 

omsette organisk stoff. Undersøkelsen gjøres for å sikre at lokalitetene kan brukes over 

lengre tid og uten uakseptabel påvirkning av områdene omkring. Det ble satt ut strømseil 

i en kortere periode for bedre å kunne visualisere vanntransporten i de øvre lag, særlig 

fordi at det planlegges enda et utslipp fra stamfiskanlegg (Marine Harvest,) inne i fjorden.  
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3.1 Feltarbeid 

Feltarbeidet med hydrografiske profiler, ble utført 11. februar 2016, i henhold til NS 

9422. ”Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder” (1998). Det ble 

registrert Eh/pH, sensoriske parametere samt gjort en registrering av fauna. Samme dag 

ble strømmåler satt ut ved lokaliteten og denne ble tatt opp og avlest den 13. mars 2016. 

Strømseil ble også satt ut og tatt opp samme dag. Den 2. april ble det satt ut ytterligere 

strømseil i området Kobbelvvågen – Innerholmen. Se figur nr. 5 og 6. Oversikt med dyp 

og posisjoner på grabbstasjoner og strømmålinger, er gitt i tabell nr. 1 og figur nr. 3. 

 

Tabell nr. 1. Kartkoordinater for plassering av strømmåler og grabbprøvetakingsstasjoner, 
med dyp.  

 Dyp (m) ddO..mm.mmm 
Strømmåler Bunn   

2016* 35 N67 34.631 E15 52.581 
2012 80 N67 34.771 E15 52.482 
2010 25 N67 34.635 E15 52.719 

Grabbstasjoner   
1 23 N67 34.610 E15 52.604 
2 17 N67 34.605 E15 52.636 
3 10 N67 34.597 E15 52.678 
4 17 N67 34.598 E15 52.601 
5 23 N67 34.598 E15 52.550 
6 34 N67 34.632 E15 52.483 
7 45 N67 34.658 E15 52.528 
8 39 N67 34.647 E15 52.560 
9 38 N67 34.635 E15 52.557 
10 33 N67 34.642 E15 52.636 
11 25 N67 34.628 E15 52.683 
12 35 N67 34.631 E15 52.581 
13 52 N67 34.687 E15 52.590 
14 56 N67 34.735 E15 52.630 
15 67 N67 34.796 E15 52.549 

Hydrografistasjon   
H1 35 N67 34.631 E15 52.581 

Inntak, utslipp og 
vekslingspunkt 

  

Inntak  ca 80 N67.34.626 E15.51.216 
Utslipp ca 30 N67.34.642 E15.52.483 

Vekslingspunkt ca 80 N67.34.840 E15.51.871 

* - Måleren har ikke målt riktig i perioden. 
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Figur nr. 3. Oversikt over plasseringen av grabbstasjonene (grønne bokser).  Lilla pil viser 
retning mot nord. Planlagt utslipp er markert med rød stjerne. Hydrografiprofil er tatt på 
stasjon nr. 12. 

  

 

 

3.2 Bunnprøver 

 

Det ble forsøkt tatt bunnprøver fra 15 prøvetakingsstasjoner i anleggsområdet ved hjelp 

av en Van Veen-grabb med åpning på 250 cm2. Hver opphentet prøve ble undersøkt med 

hensyn på tre parametere i henhold til NS 9410 (MOM B – undersøkelse). 

- Gruppe I (Faunaundersøkelse): Levende bunndyr som var større enn 1 mm ble 

talt og identifisert. Dyr i mer enn halvparten av prøvene regnes som akseptabelt 

(A). Prøvene ble siktet gjennom en sikt med åpning 1 mm og undersøkt. 

- Gruppe II (Kjemisk undersøkelse): Målinger av pH/Eh i de 1-2 øverste cm av 

sedimentet. Målingene ble gjort ved å åpne en luke i grabben, og ved å plassere 

elektroder i sedimentet. Eh ble avlest når Eh hadde en drift mindre enn 0,2 mV/s. 

Til måling av pH/Eh er det benyttet en Hach Lange HQ40D med henholdvis en 

ORP/Redox elektrode: Hach Lange Model MTC10101 og SOTA-1 pH elektrode. 

- Gruppe III (Sensorisk undersøkelse): Sedimenttilstanden omfatter forekomster av 

gassbobler, farge lukt, sedimentets konsistens, grabbvolum og slamtykkelse.  
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Alle bunnprøvene, samt lokalitetens tilstand ble vurdert i henhold til kriterier gitt i NS 

9410. 

3.3 Strømmåling 

Argus Miljø har forsøkt å registrere strøm over bunn, ved antatt avløpspunkt. Målingen er 

utført i henhold til NS 9425-1. Strømmåleren ble festet ca 2 meter over bunn for å måle 

strømmen ved utslippspunktet (vedlegg nr. 26).  Måleren som ble benyttet var en MINI 

Current Meter modell SD-6000. Strømmåleren har en rotor som måler strømhastigheten 

og et ror som orienterer måleren med strømretningen. Måleren registrerer en 

gjennomsnittlig strømhastighet, og den dominerende strømretningen, for hvert 10. minutt 

i løpet av måleperioden. Måleren har en terskelverdi på 1 cm/s vannstrøm. Det vil si at 

data fra strømhastigheter lavere enn dette ikke kan registreres. Målinger under denne 

strømstyrken vil bli satt til 1,0 cm/s i strømdataene. Ved vannstrøm lavere enn 1 cm/s vil 

heller ikke roret endre retningen på måleren.  

I tillegg er det benyttet strømseil for å kartlegge strømbildet ved lokaliteten. Målingene 

har vært utført i to perioder 13/3 og 2/4 2016. Ved strømseilmålingene ble det benyttet en 

Garmin Astro 320 med GPS peiler DC 50 (figur nr. 4). Dette utstyret benyttes i 

utgangspunktet til jakt og sporing, men har vist seg å fungere meget bra til måling av 

overflatestrøm. Oppsettet består av en GPS mottager, VHF antenne, batteri og intern 

lagring. Enheten er vanntett ned til 10 meter. Senderen ble montert på en blåse med stang 

i midten sammen med et blink (figur nr. 4). Under blåsen festes et seil (1,5mx1m) på 

ønsket dybde, i dette tilfellet 5 og 15 meter. GPS senderen kan spores med den 

håndholdte enheten innenfor en avstand på ca 15 km. 

 

Erfaringer fra tidligere bruk av strømseil i Gildeskål kommune (Krogstad, M. 2015), er 

positive og gode. 
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Figur nr. 4. Strømseil skisse. 

 

3.4 Hydrografi   

Til den hydrografiske målingen ble det brukt en Gytre mini CTD _ SD204. Denne måler 

trykk (dyp m), salinitet (0/00), temperatur (C˚). 

  

3.5 Bunntopografi 

For å gi et inntrykk av topografien på sjøbunnen er det loddet opp på lokaliteten og 

nærområdene rundt med software Olex (OLEX AS, Trondheim). Dataprogrammet 

integrerer målinger fra et ekkolodd og GPS, på digitale sjøkart (sjøkartverket).  

Rapporten inneholder også utsnitt av sjøkart, kart fra norgeskart.no (vedlegg nr. 1-3). 
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4 Resultater 

 

4.1 Bunnprøver 

 
Karakteristikk av prøvene 

Vi fikk opp tilstrekkelig prøvemateriale fra alle de 15 stasjonene. Spesifikke detaljer av 

sediment prøvene er gitt i tabell nr. 2 - 3.  

 

Gruppe I: Faunaundersøkelse 

Det ble registrert fauna ved alle stasjonene bortsett fra ved stasjon nr. 15. Faunaen bestod 

av børstemark og enkelte skjell, krepsdyr og pigghuder. Dette gir lokaliteten tilstand A, i 

følge NS 9410 (tabell nr. 3).  

 

Gruppe II: Kjemisk undersøkelse – pH/Eh 

Det ble målt pH/Eh på 15 av 15 stasjoner. Indeksen for prøvene totalt i gruppe II er 0,133  

(tabell nr. 3), og får ifølge NS 9410, tilstand 1. 

 

Gruppe III: Sensorisk undersøkelse - sedimenttilstand  

Prøvene i gruppe III får beste tilstand 1. Indeksen for korrigert sum av prøvene totalt i 

gruppe III er 0,19 (tabell nr. 3), og får ifølge NS 9410, beste tilstand 1. 

 

Gruppe II – og III - parametere: Tilstand  

Indeks fra gruppe II – og III - parametere er 0,162 (tabell nr.3), og får ifølge NS 9410, 

beste tilstand 1.  

 

Lokalitetens tilstand 

Basert på resultatene fra faunaundersøkelsen (gruppe I) og tilstand gruppe (II - III) får 

lokaliteten i følge NS 9410, beste tilstand 1 (tabell nr. 3). Lokaliteten er i samsvar med 

de grenseverdier satt for MOM B undersøkelser, ikke påvirket av sedimentert organisk 

materiale ved undersøkelsestidspunktet.  

 



13 
 

Tabell nr. 2. PRØVESKJEMA for grabbprøver hentet ved Sørfjorden.  

Prøvetakingssted:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ca dyp (meter)  23 17 10 17 23 34 45 39 38 33 

Antall forsøk på 
prøvetaking 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bobling i prøve            

Primærsediment:                Grus x x x  x     x 

 Skjellsand           

 Sand x x x x x x x x  x 

 Mudder      x x x x  

 Silt           

 Leire           

Fjellbunn            

Steinbunn            

Pigghuder, antall             

Krepsdyr, antall   1 2         

Skjell, antall     1        

Børstemark, antall 
(ca) 

 3 10+ 5 2 10+ 2 10+ 13 20+ 5 

Andre dyr  
           

Malacoseros 
fuliginosa  

 
          

For/fekalier            

Beggiatoa            

Kommentarer            
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Tabell nr. 2 -fortsatt. PRØVESKJEMA for grabbprøver hentet ved Sørfjorden.   

Prøvetakingssted:   11 12 13 14 15      

Ca dyp (meter)  25 35 52 56 67      

Antall forsøk på 
prøvetaking 

 1 1 1 1 1      

Bobling i prøve            

Primærsediment:                Grus x    x      

 Skjellsand           

 Sand x x  x       

 Mudder  x x x       

 Silt   x        

 Leire           

Fjellbunn            

Steinbunn            

Pigghuder, antall   1          

Krepsdyr, antall             

Skjell, antall             

Mark, antall (ca)  10 10+ 10+ 15       

Andre dyr             

Malacoseros 
fuliginosa  

 
          

For/fekalier            

Beggiatoa            

Kommentarer            
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Tabell nr. 3. PRØVESKJEMA for grabbprøver hentet ved Sørfjorden 

Gr. Parameter poeng Prøvenr. Indeks 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

I Dyr Ja = 0 Nei = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

                        Tilstand gruppe 1   

 

 pH verdi 8,05 7,80 7,95 7,93 7,96 7,73 7,62 7,80 7,93 7,66   

II 
Eh Verdi+ref 229 266 245 211 85 239 226 249 319 159   

Ph/Eh Tillegg D 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   

                                         Tilstand prøve 

                                    Tilstandgruppe II 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

 Buffertemp: 6,0˚C  Sjøvannstemp: 2,5˚ C  Sedimenttemp: 5,8˚C 

pH sjø: 8,06  Eh sjø: 316  Referanseelektrode: +219  

III 

Gassbobler Ja = 4 Nei = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Farge 
Lys/grå = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Brun/sort= 2             

Lukt 

Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Noe = 2             

Sterk = 4             

Konsistens 

Fast = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Myk = 2             

Løs = 4             

Grabb- 

volum 

< 1/4 = 0  0  0   0   0   

1/4 - 3/4 = 1 1  1  1 1  1 1    

> 3/4 = 2             

Tykkelse 

på 

slamlag 

0 – 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2 – 8 cm = 1             

> 8 cm = 2             

 Sum 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0   

Korrigert sum 0,22 0 0,22 0 0,22 0,22 0 0,22 0,22 0   

                          Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

                    Tilstand gruppe III   

 

      Middelverdi gruppe II & III 0,11 0 0,11 0 0,61 0,11 0 0,11 0,11 0   

 Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

             Tilstand gruppe II & III  

 
LOKALITETENS TILSTAND  
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Tabell nr. 3 - fortsatt. PRØVESKJEMA for grabbprøver hentet ved Sørfjorden.  

Gr. Parameter poeng Prøvenr. Indeks 

   11 12 13 14 15        

I Dyr Ja = 0 Nei = 1 0 0 0 0 1       0,067 

                        Tilstand gruppe 1 1  

 

 pH verdi 7,79 7,86 7,69 7,67 7,85        

II 
Eh Verdi + ref 313 169 250 172 59        

Ph/Eh Tillegg D 0 0 0 0 1       0,133 

                                         Tilstand prøve 

                                    Tilstandgruppe II 

 

1 1 1 1 1        

1 Buffertemp: 6,0˚C  Sjøvannstemp: 2,5˚ C  Sedimenttemp: 5,8˚C 

pH sjø: 8,06  Eh sjø: 316  Referanseelektrode: +219  

III 

Gassbobler Ja = 4 Nei = 0 0 0 0 0 0        

Farge 
Lys/grå = 0 0 0 0 0 0        

Brun/sort= 2             

Lukt 

Ingen = 0 0 0 0 0 0        

Noe = 2             

Sterk = 4             

Konsistens 

Fast = 0 0 0   0        

Myk = 2   2 2         

Løs = 4             

Grabb- 

volum 

< 1/4 = 0 0    0        

1/4 - 3/4 = 1  1 1 1         

> 3/4 = 2             

Tykkelse 

på 

slamlag 

0 – 2 cm = 0 0 0 0 0 0        

2 – 8 cm = 1             

> 8 cm = 2             

 Sum 0 1 3 3 0        

Korrigert sum 0 0.22 0,66 0,66 0       0,19 

                          Tilstand prøve 1 1 1 1 1        

                    Tilstand gruppe III  1  

 

      Middelverdi gruppe II & III 0 0,11 0,33 0,33 0,5       0,162 

 Tilstand prøve 1 1 1 1 1        

             Tilstand gruppe II & III 1 

 
LOKALITETENS TILSTAND 1 
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4.2 Strømmåling SD 6000  

Strømmåleren vi satt ut i 2016 har ikke målt riktig strøm i perioden den har stått ute. 

Årsaken til dette kan være forankring av måleren til land pga isforholdene i fjorden. Vi 

kan se ut fra strømretningenes ensidige resultater at måleren sannsynligvis har blitt 

hindret på noe vis. Pga av dette vil resultater fra tidligere målinger utført i samme område 

bli benyttet i rapporten (Argus Miljø AS 2010 og Multiconsult 2012).  Strømmålingene 

utført i 2012 er tatt i det dype området nord for planlagt utslipp, og viser noe høyere 

gjennomsnittlig strømhastighet enn målingene tatt på 25 meters dyp noe sørøst for 

planlagt utslipp. Denne forskjellen kan skyldes ulik strømmålerteknologi. 

Erfaringsmessig viser dopplermåler noe høyere hastigheter fordi strømmen ikke behøver 

å drive propell for å registrere fart. 

 

 

Figur nr. 5. Posisjoner for strømmålinger utført i 2010 (Krogstad 2010) og 2012 (Aas 2012). 
Hovedstrømretninger er tegnet inn med sorte piler. 
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Tabell nr. 4. Strømmålinger ved Sørfjorden. Strømmålingene er også presentert i tabeller og 
grafiske figurer i vedlegg nr. 4-11 (Neumanparameter indikerer strømmens retnings- 
stabilitet). Denne ligger mellom 0 og 1, hvor 0 er ingen stabilitet i strømretningen og 1 er 
fullstendig retningstabilitet.) 

  
Max 

(cm/sek) 

 
Min 

(cm/sek) 

 
Varians 

(cm/sek)2 

 
Middel 

(cm/sek) 

  
Dyp 
(m) 

 
Hovedstrøm

retning 
(grader) 

Periode 
N. 

para
meter 

Fra Til 

Argus Miljø 
2010  
Posisjon 
67.34.356N 
15.52.719Ø 

5,8 1 0,238 1,0 0,296 25 Øst-sørøst 14/06/10 30/05/10 

Muliconsult 
2012 
Posisjon 
67.34.771N 
15.52.482Ø 

10 0 1,0 2,0 0,05 80 Sørøst og 
Nordvest 

02/07/12 23/08/12 

 

4.3 Strømmåling med strømseil 

I mars og april 2016 ble det satt ut strømseil i området rundt de planlagte 

utslippslokalitetene til Salmobreed Salten AS og Marine Harvest for å hente inn mer 

informasjon vedr partikkelvandring i de øvre vannlag i resipientområdet, med tanke på 

spredning av partikler.  

Feltarbeidet / utsettet, ble utført i to perioder, 13/3 2016 og 2/4 2016. Ved den første 

runden ble det satt ut 2 strømseil, ett på hver side av fjorden. Begge seilene ble satt på 15 

meters dyp. Etter et møte med Argus Miljø AS, Salten Stamfisk og Marine Harvest 18/3 

2016 hvor også Are Strøm fra Mattilsynet deltok, ble det bestemt at man skulle prøve å 

strømkartlegge området utenfor Kobbhammaren ytterligere med strømseil. Dette for å ha 

en bedre oversikt over spredning av partikler, evt smitte mellom utslipp og inntak på de to 

planlagte anleggene. 

Ved runde nummer to ble 6 strømseil satt ut og tatt opp samme dag, 4 seil på 5 meters 

dyp, 2 på 15 meters dyp. For visuell presentasjon se figur nr. 6 og 7. I tillegg til resultater 

fra selve strømseilmålingene, er også meteorologiske data og tidevannsdata fra de 

aktuelle periodene fremskaffet fra yr.no og vannstand.no. Målingene på 15 meters dyp 

den 2/4 viser en bakevjevirkning mellom Ytterholmen og Innerholmen (figur nr.7). Ved 

den første strømseilmålingen beveger strømmen seg mot vest i Kobbelvvågen, og mot øst 

i området sør for Innerholmen (figur nr. 6).  Resultatet fra de to måleperiodene viser 

ingen klar indikasjon på transport av vann i 5 og 15 meters dyp vestover fra området på 

innsiden av innerholmen ved planlagt utslipp mot planlagt inntak hos Salmobreed Salten 

AS sitt anlegg i måleperioden (figur nr. 6 og 7). 
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Meteorologi og tidevann Kobbelv. 
Søndag 13 mars 2016 
 
Kl. 08-10 10-20 
Vind 
retning 

Østlig Sør 
vest 

m/sek 5-7 
m/sek 

5-8 
m/sek 

 

 

 

Figur nr. 6. Strømseil 13/3 2016 15 meters dyp. Målerne ble satt ut ca. kl. 11:00 og tatt opp 
ca. kl 17:00. Sorte piler viser retningen på vannstrømmen. Rød linje viser vanntransport ved 
Kobbelvvågen, grønn linje viser vanntransport ved planlagt utslipp fra Salten Stamfisk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høyvann   15:33+ 5 min 
(311 cm) 

Lavvann 9:27 + 5 min 
(47 cm) 

 

Østlig vind 

Sørvestligvind 
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Meteorologiog tidevannKobbelv.
Lørdag 2 april 2016

Kl. 8:00 –17:00
Vind
retning

Øst

m/sek 7-8 m/sek

Figur nr. 7. Strømseil 2/4 2016 5 og 15 meters dyp. Gule linjer markerer strømseil som har
stått på 15 meters dyp, de resterende linjene er strømseil som har stått på 5 meters dyp.
Sorte piler viser retningen på vannstrømmen.

Tabell nr. 5.Detaljer rundt utsett og opptak av strømseil 2/4 2016. Se vedlegg nr. 5 og 6for
detaljerte figurer fra måleserien.

Måler nr. Satt ut kl. Tatt opp kl.

1 (5m) 15:45 19:04

3 (15 m) 10:22 18:46

4.1 (5m) 10:35 15:35

4.2 (5m) 15:41 18:54

8.1 (15m) 10:32 15:52

8.2 (15m) 15:55 19:02

9002 (5m) 11:23 17:30

10.1 (5m) 16:02 18:50

10.2 (5m) 10:25 15:56

Høyvann 8:32 + 5 min
(224 cm)

Lavvann 15:20 + 5 min
(105 cm)

Østlig vind
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4.4 Hydrografi   

 
Figur nr. 8. Hydrografi ved stasjon nr. 12   13/3 2016 

 

Hydrografiprofilen tatt ved utslippspunktet og i bassenget viser en godt sammenblandet 

vannmasse fra ca 5 meters dyp, med et noe ferskere sjikt i de øvre lag. For detaljer se 

tabell nr. 7 og figur nr. 8.  

Tabell nr.7. Hydrografiske data fra Sørfjorden 13/3 2016.   

Dyp 
Salinitet 

0/00 Temperatur 
Tetthet 
Sigma t. 

1 31.8 5.35 25.105 

2 32.37 6.234 25.454 

3 33.04 6.886 25.903 

4 33.15 7.177 25.955 

5 33.23 7.352 25.998 

6 33.29 7.432 26.038 

7 33.3 7.466 26.048 

8 33.31 7.489 26.057 

9 33.29 7.512 26.041 

10 33.31 7.554 26.057 

15 33.38 7.683 26.117 

20 33.42 7.811 26.154 

25 33.5 7.982 26.213 

30 33.6 8.134 26.292 

35 33.68 8.253 26.361 

37 33.69 8.253 26.378 
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4.5 Bunntopografi 

Olexkartet viser området ved det planlagte avløpspunktet på ca 30 meter (figur nr. 9).  

Lest utfra kartet (vedlegg 1) ligger det en terskel på ca 150 m, rett nord for Kjøvika, ca 7 

km ifra det planlagte utslippspunktet (figur nr 4). Bassenget innenfor terskelen ca 2 km 

sørvest for det planlagte utslippspunktet har et maksimaldyp på omlag 270-280 meter. I 

tillegg er det et dypere område på rundt 80 meters dyp ca 200 meter nord for utslippet 

(figur nr. 9). 

 

 
Figur nr. 9.  Olex 3D-kartplott av topografien rundt det planlagte utslippet, Planlagt utslipp 
er markert med rød stjerne.  

 

 

5 Vurdering av lokaliteten 

 

Sedimentundersøkelsen gir lokaliteten tilstand 1 i henhold til de kriterier gitt i 

”Miljøovervåking av marine matfiskanlegg” (NS 9410). Dette tilsier at lokaliteten ikke er 

påvirket av sedimentering fra lokale kilder. Det ble registrert fauna på alle stasjonene. Det 

ble heller ikke registrert individer av mangebørstemarken Malacoreros fuliginosa som 

kan være indikatorer på anoksiske forhold ved bunnen. Utslippet er ønsket lagt på ca 25-

30 meter. 

Bunnstrømmen målt i 2010 (Krogstad 2010) er relativt svak, med gjennomsnittshastighet 

på 1 cm/sek. Strømmen over bunnen har periodevis moderate strømtopper noe som vil 
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føre til en transport av evt vannbårne partikler slik at disse spres noe. Strømseilene viser 

at transporten i de øvre lag har en sørvestlig retning, ut fjorden fra Kobbhammaren. 

Avstanden mellom planlagt utslipp og inntak er ca 900 meter i vestlig retning. Inntaket er 

planlagt på ca 80 meters dyp. 

Hydrografien viser at vannet er godt sammenblandet med et ferskt lag i overflaten. Dette 

laget vil bli mer markert ved økt avrenning.  

Anlegget til Salmobreed Salten AS skal ha full resirkulering. Alt sjøvann som brukes i 

produksjonen, skal filtreres, skimmes i protein-skimmer, ozon- og UV behandles. 

Maksimalt forbruk av sjøvann vil være 8.000 l/min. Maksimalt bruk av ferskvann vil 

være 15.000 l/min som UV-behandles. Avløpsvann vil filtreres i trommelfilter, ned til 

100µ. Slam skal håndteres, men metoden er ikke bestemt. Det vil også bli benyttet 15.000 

l/min til varmeveksling (sjøvann). Dette vannet vil ikke være i kontakt med fisk og kun 

filtrert inn og sluppet ut i avskilt utløp. 

Undersøkelsen viser at lokaliteten trolig har god resipientkapasitet tatt i betraktning at det 

ifølge oppdragsgiver, ikke skal slippes ut mye partikulært materiale ifra anlegget pga 

rensing. 200 meter nord for planlagt utslipp er det en fordypning på ca 80 meters dyp 

hvor det kan tenkes at det samles partikulært materiale. Prøvepunkt nr. punkt 15 viser 

derimot ingen naturlig opphopning av naturlig tilført organisk materiale.   Terskelen 

lenger ut i fjorden er også relativt dyp i forhold til utslippspunkt. I dette tilfellet vil 

ferskere avløpsvann stige mot overflate og transporteres i øvre lag.  

Med bakgrunn i undersøkelsen (NS 9410), strømforholdene, hydrografien og topografien 

rundt lokaliteten, vurderes lokaliteten som akseptabel. Lokaliteten ansees som 

miljømessig akseptabel for den omsøkte oppdrettsproduksjon med rensing av avløpsvann. 
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Vedlegg nr. 1. Sjøkart fra ”Norgeskart.no”. Lokaliteten er tegnet inn som en rød stjerne. 

 

 

 

Vedlegg nr. 2. Kart fra kartserie M711 (Norgeskart.no) Lokaliteten er tegnet inn som en rød 
stjerne. 
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Vedlegg nr. 3. Kart fra økonomisk kartserie (Norgeskart.no). Lokaliteten er tegnet inn som 
en rød stjerne. 
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Vedlegg nr. 4  Olexkart med tall og bokser. 
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Vedlegg nr. 5. Detaljer rundt strømseilmålingen 13/3 2016. 
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Vedlegg nr. 6. Detaljer rundt strømseilmålingen 4/4 2016. 
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N-B-48 og N-B-49 - Salten Stamfisk AS 992 130 636 - Tillatelse til 

stamfiskproduksjon av laks   

 

Gitt av Nordland fylkeskommune med hjemmel i Lov av 17. juni 2005 om akvakultur, jf. forskrift av 

22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften). Viser også til forskrift av 17.6.2008 nr. 822 om drift av 

akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften), og til delegasjonsfullmakt fra fylkestinget, jf. 

fylkestingssak 49/10.  

 

Bakgrunn 
Nordland fylkeskommune viser til deres søknad datert 10.11.2014 angående samlokalisering av 

selskapets stamfisktillatelser med Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfisk AS sine matfisktillatelser ved 

lokalitet 27856 Hundholmen med en MTB på 1560 tonn laks, ørret og regnbueørret i Fauske 

kommune. Fiskeridirektoratet har etter søknad gitt dispensasjon fra forbudet mot samlokalisering av 

stamfisk og matfisk på samme lokalitet.  

 

Søknaden har vært sendt ut med forespørsel om uttalelse eller eventuell behandling til Fauske 

kommune, Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet region Nordland.  

 

 

Vedtak 
Nordland fylkeskommune viser til ovennevnte søknad og gir herved Salten Stamfisk AS tillatelse til 

samlokalisering med Wenberg Fiskeoppdrett AS og Edelfarm AS ved lokalitet 27856 Hundholmen i 

Fauske kommune i Nordland. 

 

Selskapets tillatelser og lokaliteter skal etableres og driftes i henhold til Akvakulturregisteret og 

gitte tillatelser fra fylkeskommune og sektoretater. 

Vi gjør innehaver oppmerksom på § 9 i Lov om Akvakultur (akvakulturloven) om endring og 

tilbaketrekking av tillatelser. 
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Med henvisning til ovennevnte vedtak vil Salten Stamfisk AS (N-B-48 og N-B-49) sammen med 

Wenberg Fiskeoppdrett AS (N-FE-2 og N-FE-5) og Edelfarm AS (N-B-29 og N-SL-3) etter dette ha 

tillatelse til å produsere laks i Saltdal, Bodø, Fauske og Sørfold kommune på følgende vilkår: 

Lokalitet Lok. nr. Kommune Koordinater  MTB Tillatelser 

Hundholmen 27856 Fauske 67°15.932`N 15°07.511`Ø 1560 tonn N-SL-3, N-B-29, N-

FE-2, N-FE-5, N-B-

48 og N-B-49 

Øksengård 11272 Saltdal 67°08.245`N 15°24.305`Ø 3120 tonn N-SL-3, N-B-29, N-

FE-2, N-FE-5, N-B-

48 og N-B-49 

Daumannsvika 15455 Saltdal 67°10.681`N 15°24.563`Ø 3120 tonn N-SL-3, N-B-29, N-

FE-2, N-FE-5, N-B-

48 og N-B-49 

Leivsethamran 19098 Fauske 67°13.640`N 15°21.061`Ø 3120 tonn N-SL-3, N-B-29, N-

FE-2, N-FE-5, N-B-

48 og N-B-49 

Skysselvika V 11273 Fauske 67°14.582`N 15°23.932`Ø 2200 tonn N-SL-3, N-B-29, N-

FE-2, N-FE-5, N-B-

48 og N-B-49 

Storvika i 

Skjerstadfjorden 

32397 Bodø 67°12.158`N 15°16.500`Ø 3120 tonn N-SL-3, N-B-29, N-

FE-2, N-FE-5, N-B-

48 og N-B-49 

Kvalnesbukta   32657* Bodø 6714.339`N 1450.214`Ø 1560 tonn N-B-48 og N-B-49 

Sørfjorden 

Stamfiskanlegg 

31837 Sørfold 6734.529`N 1552.685`Ø  N-B-48 og N-B-49 

*) Lokaliteten er midlertidig og utgår 31.12.2020 på grunn av midlertidig godkjenning fra Mattilsynet. 

 

Tillatelsens begrensning 

Stamfisktillatelsene N-B-48 og N-B-49 er hver for seg gitt for 780 tonn MTB. 

 

Eierforhold 

Tillatelsene er gitt Salten Stamfisk AS med organisasjonsnummer 992 130 636. 

 

Særvilkår for tillatelsene N-B-48 og N-B-49 

- Tillatelsen er midlertidig til 17.12.2024. 

- Tillatelsen skal brukes til produksjon av stamfisk av laks av SalmoBreed-stammen gjennom 

produksjon av eliterogn og produksjon av ordinær salgsrogn. Med eliterogn menes rogn som 

primært skal brukes til produksjon av stamfisk. Med ordinær salgsrogn menes rogn som skal 

brukes til produksjon av matfisk. 

- Det forutsettes at avlsarbeidet utføres i samsvar med den beskrivelsen som fremgår av 

søknaden og det som ligger til grunn for tillatelsen jamfør Fiskeridirektoratets vurderinger 

av søknaden. Genetisk fremgang og innavlsøkning skal dokumenteres og kunne fremlegges 

på forespørsel fra forvaltningen. 

- Utnyttelsen av stamfisk med MTB lik 780 tonn må årlig landsette nok kjønnsmoden 

stamfisk for produksjon av minst 35 millioner befrukta og innlagte rognkorn. 
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- All smolt som utsettes skal være stamfiskrekrutter med direkte opphav fra eliterogn. 

- Innehavere av stamfisktillatelse som tre år på rad produserer mindre enn 35 millioner 

befrukta og innlagte rognkorn risikerer inndragning av tillatelsen eller reduksjon av 

tillatelsens MTB jamfør akvakulturloven § 9. 

 

Begrunnelser for at tillatelse kan gis 
Søknaden har vært til behandling/uttalelse hos kommune og sektoretater. 

 

 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratets hovedkontor ved tilsynsavdelingen gav den 8.9.2014 dispensasjon for 

samlokalisering av matfisk og stamfisk ved lokaliteten Hundholmen. Vedtaksbrev følger vedlagt.  

 

 

Fauske kommune 

Kommunen har vurdert søknaden om samlokalisering og skriver at den vurderer det slik at tiltaket 

ikke utløser krav om ny behandling etter plan- og bygningsloven. Uttalelse datert 27.11.2014 følger 

vedlagt.  

 

 

Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen har i sin uttalelse vurdert det slik at selskapet kan benytte utslippstillatelse utstedt til 

Wenberg Fiskeoppdrett AS datert 4.5.2012. Det forutsettes at vilkår fastsatt i den tidligere gitte 

tillatelsen blir fulgt. 

 

 

Mattilsynet DK- Salten  

Mattilsynet har gitt tillatelse til den nye lokaliteten med en biomasse opp til en maksimalt tillatt 

biomasse på 1560 tonn i vedtak datert 14.11.2014. Tillatelsen følger vedlagt. Det forutsettes at 

vilkår fastsatt i tillatelsen blir fulgt. 

 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland 

Etaten har gjort en vurdering av fiskeriinteressene i området og har ingen motforestillinger mot 

tiltaket. Uttalelsen datert 11.11.2014 følger vedlagt. 

 

 

Kystverket i Nordland 

Kystverket har uttalt at selskapet kan benytte tillatelse etter havne- og farvannsloven utstedt for 

Wenberg Fiskeoppdrett AS og Edelfarm AS den 17.4.2012. Det forutsettes at vilkår fastsatt i den 

tidligere gitte tillatelsen blir fulgt. 

 

 

Nordland fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune er ansvarlig myndighet for sluttbehandling av søknaden. Søknaden er 

vurdert i forhold til § 30 i forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret. 

Nordland fylkeskommune har vurdert om tiltaket er miljømessig forsvarlig og foretatt en avveining 
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av arealinteressene i området. Fylkeskommunen har i tillegg vurdert oppdretters begrunnelse for 

søknaden. Konklusjonen er at tillatelse kan gis.  

 

 

Naturmangfoldloven 

I henhold til § 7 i LOV 2009-06-19 nr. 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold, skal 

prinsippene i loven §§ 8 – 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 

myndighet. Disse er § 8 kunnskapsgrunnlaget, § 9 føre-var-prinsippet, § 10 økosystemtilnærming 

og samlet belastning, § 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger.  

 

Søknaden er sjekket opp mot Naturbasen og Fiskeridirektoratets kartløsning. Fylkeskommunen har 

sett på de ulike viktige artsregistreringer og naturtyper. Fylkeskommunen kan ikke se at tiltaket vil 

berøre viktige naturverdier i en slik grad at det ikke kan gis tillatelse.  Nordland fylkeskommune 

gjør oppmerksom på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skader på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette er rimelig. 

 

 

Generelle bestemmelser 
 

Etablering og drift 

Oppdrettsanlegg skal etableres i samsvar med beskrivelser, tegninger og kartbilag som tillatelsen 

viser til. Driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig. 

 

 

Ansvar i forhold til annet regelverk 

Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold. 

Denne tillatelsen fritar Dem ikke fra plikten til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover 

eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. 

 

 

Opplysningsplikt/bistandsplikt 

De plikter å gi tildelings- og tilsynsmyndigheten opplysninger, dokumenter, prøvemateriale eller 

annet materiale som er nødvendig for at tildelings- eller tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine 

oppgaver etter akvakulturloven. De plikter videre å gjennomføre undersøkelser dersom det er 

nødvendig for at tildelings- eller tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver etter 

akvakulturloven. 

 

 

Flytting/nedleggelse av anlegget 

Ved permanent opphør av drift på en lokalitet skal det sørges for fullstendig opprydning, herunder 

fjerning av installasjoner over og under vann. Fullstendig opprydning skal være fullført senest innen 

6 måneder etter opphør. 

 



 

 

5 

Klageadgangen 

Vedtaket kan bare påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse innen en frist på tre 

uker etter at vedkommende mottok vedtaket.  

 

I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning til å 

klage er uttømmende benyttet. 

 

En eventuell klage medfører ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. Det er likevel adgang til å søke 

om at gjennomføringen utsettes til klagesaken er avgjort. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Arve Knutsen  

Fylkesråd for næring 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Salten Stamfisk AS Skysselvik 8200 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Mattilsynet Salten Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Fylkesmannen i Nordland Statens hus Moloveien 10 8002 BODØ 

Fiskeridirektoratet Region 

Nordland 
Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
 

 

 

Vedlegg DokID 

Dispensasjon fra forbudet mot samdrift og samlokalisering på samme lokalitet 

- kopi av brev til Salten Stamfisk AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS og 

Edelfarm AS 

494348 

Fiskeridirektoratets uttalelse 11.11.2014 til søknad om samlokalisering 496506 

Kystverkets uttalelse til søknad om samlokalisering på lokaliteten 

Hundholmen 
498088 

Rapport med vedtak - kopi av brev til Salten Stamfisk AS 499394 

Fiskeridirektoratets uttalelse 21.11.2014 i tilknytning til søknad om 

samlokalisering og samdrift 
501245 

Fylkesmannens uttalelse 26.11.2014 til søknad om samlokalisering 502312 

Fauske kommune - uttalelse - samlokalisering på lokaliteten Hundholmen 503605 

Orientering om klagerett 505973 
 

 

 



 

Anlegg 

Utslipp Inntak 

stig-joar.krogli
Notat
inntak 45 m. 67grader 34,620N 15 grader 51,450Ø

stig-joar.krogli
Notat
Utslipp 35 meter.67grader 34,640N 15 grader 52,670 Ø

stig-joar.krogli
Notat
inntak 45 m. 67grader 34,620N 15 grader 51,450Ø

stig-joar.krogli
Notat
Utslipp 35 meter.67grader 34,640N 15 grader 52,670 Ø
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Forutsetning Risiko

X X 6

Sannsynlighet X konsekvens = Risiko

dvs vurderer man en arbeidsoperassjon til å ha lav sansynlighet ( 2)

og mindre kritisk som konsekvens ( 3 ), skal det skrives 6 i kolonne for risiko og merke denne rubrikken med gult.

I kolonnen for tiltak kan det hensvises til prosedyre eller beredskapsplan.

Risikoanalyser: En kartlegging av alle arbeidsoperasjoner.

Det må vurderes hvilke tiltak som eventuelt kan gjøres for å få ned risikoen etter følgende prioritert skala:

Risikovurderende tiltak må ned til et akseptabelt nivå i henhold til akseptmatrisen, dette skal prioriteres etter følgende rangering: 
•         Eliminering av risiko.

•         Substitusjon/erstatte arbeidsoperasjonen med en annen måte å utføre arbeidet på.

•         Iverksetting av tekniske tiltak (forebygge og begrense).

•         Administrative tiltak (omskriving av prosedyre).

Etter at dere har gjort denne vurderingen og kommet ned på produktet (risiko) så må dere vurdere risikovurdere denne arbeidsoperasjonen på nytt.

Sannsynlighet Konsekvens

1=Sjelden(Mindre enn en gang pr år) 1=Ubetydelig 

2=Lav(Mer enn èn gang pr år) 2=Ikke kritisk

3=Medium(Mer enn èn gang pr kvartal) 3=Mindre kritisk

4=Høy(Mer enn en gang pr uke) 4=Kritisk

5=Svært høy(mer enn èn gang pr dag) 5=Svært kritisk

Sannsynlighet Konsekvens

>10 Ikke akseptabel risiko

<10

<5 Akseptabel risiko.

Målsetting

Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak skal vurderes

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

Konsekvens (K)

S
a
n
n
s
y
n
li
g
h
e
t 

(S
)
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Aktivitet/Fare Årsak 1 2 3 4 5 1 2 3

Sannsynlighet Konsekvens

Matfisk: Mainstream Norway AS avd. 
Marøya

Dato:

Matfisk: Mainstream Norway AS, avd. 

Dato:
Versjon:

Matfisk: Mainstream Norway AS, 
avd.xxxxxx

Dato:xx.xx.xxxx

Matfisk: Mainstream Norway AS avd. 
Marøya

Dato:

SalmoBreed AS
Dato:
Versjon:



Sannsynlighet Konsekvens

1=Sjelden(Mindre enn en gang pr år) 1=Ubetydelig 
2=Lav(Mer enn èn gang pr år) 2=Ikke kritisk
3=Medium(Mer enn èn gang pr kvartal) 3=Mindre kritisk
4=Høy(Mer enn en gang pr uke) 4=Kritisk
5=Svært høy(mer enn èn gang pr dag) 5=Svært kritisk
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4 5 Tiltak Risiko

Konsekvens





Formål: Avdekke risiko for negativ 

påvirkning av ville dyr i og ved 

anleggsområder tilhørende 

SalmoBreed, og påfølgende fare for å 

påvirke ville dyrs velferd og 

artsmangfold. 
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Aktivitet/Fare Årsak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tiltak Risiko

Produksjon av fisk

Negativ påvirkning på bunnlevende fisk, skalldyr og 

bløtdyr pga overfôring av fisk med påfølgende 

overgjødsling av områder i og rundt anleggene. 

x x
God overvåking av fôring og aktiviteter rundt dette. 

Overvåking av bunnforhold. 4

Utslipp av miljøfarlige stoffer Skade på dyr og fugler i sjø strandsonen. x x

Gode rutiner på bruk og lagring av miljøskadelige 

stoffer. Oppbevare så lite lager som mulig. Ha 

stoffene lagret på egnet plass der søl samles opp. 

Begrense behovet til færrest mulig typer. Benytte 

midler som er mest mulig miljøvennlige. Godt 

utarbeidede prosedyrer og beredskapsplaner.

5

Rømming av fisk Genetisk forurensing av villaks. x x
Se V!S "4 Produksjon Salten" 

5

Måker

Skader seg på tekniske installasjoner. Stress av stor 

menneskelig aktivitet. Kommer seg inn i lagerbygg og 

gjør skade på seg selv, samt fare for dehydrering.

x x

Holde porter/dører og vinduer til bygninger lukket. 

Eliminere fôr-spill på og rundt anlegget. Det samme 

gjelder rester av mat og fisk, og annet som kan 

tiltrekke seg måkens oppmerksomhet. 

3

Kråker

Skader seg på tekniske installasjoner. Stress av stor 

menneskelig aktivitet. Kommer seg inn i lagerbygg og 

gjør skade på seg selv, samt fare for dehydrering.

x x

Holde porter/dører og vinduer til bygninger lukket. 

Eliminere fôr-spill på og rundt anlegget. Det samme 

gjelder rester av mat og fisk, og annet som kan 

tiltrekke seg kråkas oppmerksomhet. 

3

Diverse pattedyr

Skader seg på tekniske installasjoner. Stress av stor 

menneskelig aktivitet. Kommer seg inn i lagerbygg og 

gjør skade på seg selv, samt fare for dehydrering

x x

Gi beskjed til miljøvernmyndigheter hvis det oppstår 

behov for å få fjernet andre fredede pattedyr fra 

anlegget.

Avlive dyr som har tatt skade på human måte.

4

Mus/rotter

Skader seg på tekniske installasjoner. Stress av stor 

menneskelig aktivitet. Kommer seg inn i lagerbygg og 

gjør skade på seg selv, samt fare for dehydrering.

x x

Holde porter/dører og vinduer til bygninger lukket. 

Eliminere fôr-spill på og rundt anlegget. Det samme 

gjelder rester av mat og fisk og annet som kan 

tiltrekke seg mus og rotters oppmerksomhet.

4

Sannsynlighet Konsekvens

Matfisk: Mainstream Norway AS 
avd. Marøya

Dato:

Matfisk: Mainstream Norway AS, 
avd. 

Dato:

Matfisk: Mainstream Norway AS, 
avd.xxxxxx

Dato:xx.xx.xxxx

Matfisk: Mainstream Norway AS 
avd. Marøya

Dato:

SalmoBreed AS
Dato: 01.09.18
Versjon: 1



Forurensning gjennom eksos, lys, lyd og 

vibrasjoner.

Forstyrre levevilkårene for dyr og fisk slik at deres 

naturlige adferd blir påvirket.
x x

Benytte seg i mest mulig grad av fornybar energi. 

Være aktpågivende særlig i de periodene hvor dyr er 

mest sårbare, dette betyr på de tidspunkt hvor det 

foregår reproduksjon. Gode driftsrutiner. Være 

oppmerksom på at vi gjennom lokalisering vil påvirke 

de respektive habitat for dyr og fisk.

8

Utryddelse av arter

Påvirkning av bunnflora og fauna gjennom kjemisk 

forurensning og sedimentering av forspill og fekalier 

på havbunnen i og ved avløpsledningen.

x x
Følge pålagte myndighetskrav av MOM prøver. Gode 

driftsrutiner.

4



Formål:  Avdekke risiko for negativ 

påvirkning av miljøet samt biologisk 

mangfold i og ved  anleggsområder 

tilhørende SalmoBreed AS. 
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Fare Årsak 1 2 3 4 5 1 2 3

Petroleumsprodukter.

Innkjøp av produkter som ikke er i 

henhold til bedriftens innkjøpsordning 

for petroleumsprodukter.
x x

Kjemikalier.
Innkjøp av produkter som ikke er i 

henhold til bedriftens innkjøpsordning 

for kjemikalier.

x x

Vaskemidler.
Innkjøp av produkter som ikke er i 

henhold til bedriftens innkjøpsordning 

for vaskemidler.

x x

Desinfeksjonsmidler.

Innkjøp av produkter som ikke er i 

henhold til bedriftens innkjøpsordning 

for desinfeksjonsmidler.
x x

Fiskefôr.
Innkjøp av produkter som ikke er i 

henhold til bedriftens innkjøpsordning 

for fiskefôr.

x x

Annet.
Innkjøp av produkter som ikke er i 

henhold til bedriftens handlingsplan for 

miljø.

x x

Mottak fôr
Riving av sekker. Mottak av skadede 

sekker. Feilleveranse. x x

Lagring fôr
Lagres på uegnet område. Ustabil 

stabling av sekker. Feil plassering på 

fôrlager.

x x

Håndtering fôr

Riving av sekker når de hentes på 

fôrlager. Riving av sekker ved fylling av 

automater. Sekkene tømmes ikke helt 

for fôr.

x x

Fôring

Overfôring pga mangelfull opplæring, 

feil pelletstørrelse, feil innstilling av 

automat, feil på automat.
x x

Håndtering av tom emballasje.
Sekker ikke skikkelig tømt for fôr. 

Sekkene kastes andre plasser en i 

sekkpresse.

x x

Annet.

At det ikke vises oppmerksomhet i alle 

arbeidsopperasjoner som kan føre til 

organisk belastning i og ved 

anleggsområder tilhørende SalmoBreed. 

Herunder dødfiskhåndtering,  

ensilasjehåndtering og lagring, samt 

sortering av matavfall

x x

Sannsynlighet Konsekvens

Matfisk: Mainstream Norway AS 
avd. Marøya

Dato:

Matfisk: Mainstream Norway AS, 
avd. 

Dato:

Matfisk: Mainstream Norway AS, 
avd.xxxxxx

Dato:xx.xx.xxxx

Matfisk: Mainstream Norway AS 
avd. Marøya

Dato:

SalmoBreed AS
Dato: 01.09.2018
Versjon: 1



Rømming av oppdrettslaks 
At bygningen kollapser og karene 

tømmes for fisk. x
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4 5 Tiltak Risiko

Gode rutiner for innkjøp og faste 

leverandører.
4

Gode rutiner for innkjøp og faste 

leverandører. 4

Gode rutiner for innkjøp og faste 

leverandører. 4

Gode rutiner for innkjøp og faste 

leverandører.
4

Gode rutiner for innkjøp og faste 

leverandører. 6

Gode rutiner for innkjøp og faste 

leverandører 6

Lagres i henhold til produktdatablad og 

på anvist sted. Føre protokoll av mengde 

på lager.

4

Lagres i henhold til produktdatablad og 

på anvist sted. Føre protokoll av mengde 

på lager.

4

Lagres i henhold til produktdatablad og 

på anvist sted. Føre protokoll av mengde 

på lager.
4

Lagres i henhold til produktdatablad og 

på anvist sted. Føre protokoll av mengde 

på lager.

4

Lagres i henhold til produktdatablad og 

på anvist sted. Føre protokoll av mengde 

på lager.

2

Følge instrukser og prosedyrer. Ha god 

kjennskap til beredskapsplaner hvis 

uhellet er ute.

6

Konsekvens



x

Følge instrukser, prosedyrer og 

beredskapsplaner, samt til en hver tid 

vise våkenhet med tanke på dette.
5



Formål: Avdekke risiko for negativ påvirkning av biodiversiteten i og ved  anleggsområder tilhørende SalmoBreed AS. 
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Aktivitet/Fare Årsak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tiltak Risiko

Diverse fuglearter

Stress av stor menneskelig aktivitet

Kommer seg inn i lagerbygg og gjør 

skade på seg selv, samt fare for 

dehydrering.

x x

Holde porter/dører og vinduer til 

bygninger lukket. Eliminere fôrspill på og 

rundt bygningen. Det samme gjelder 

rester av mat og fisk og annet som kan 

tiltrekke seg fuglenes oppmerksomhet. 

Gi beskjed til miljøvernmyndigheter hvis 

det oppstår behov for å få fjernet fredet 

fugl fra anlegget. Avlive fugl som har fått  

skade på human måte.

4

Diverse Pattedyr Skader seg på tekniske installasjoner. 

Stress av stor menneskelig aktivitet.

Kommer seg inn i lagerbygg og gjør 

skade på seg selv, samt fare for 

dehydrering.

x x

Gi beskjed til miljøvernmyndigheter hvis 

det oppstår behov for å få fjernet andre 

fredede pattedyr fra anlegget. Avlive dyr 

som har tatt skade på human måte. 4

Mus/rotter

Skader seg på tekniske installasjoner. 

Stress av stor menneskelig aktivitet.

Kommer seg inn i lagerbygg og gjør 

skade på seg selv, samt fare for 

dehydrering.

x x

Holde porter/dører og vinduer til 

lagerbygninger lukket. Eliminere fôr-spill 

på og rundt båter/landbase. Det samme 

gjelder rester av mat, blåskjell, fisk og 

annet som kan tiltrekke seg mus og 

rotters oppmerksomhet.

4

Sannsynlighet Konsekvens

Matfisk: Mainstream Norway AS 
avd. Marøya

Dato:

Matfisk: Mainstream Norway AS, 
avd. 

Dato:

Matfisk: Mainstream Norway AS, 
avd.xxxxxx

Dato:xx.xx.xxxx

Matfisk: Mainstream Norway AS 
avd. Marøya

Dato:

SalmoBreed AS
Dato:01.09.2018
Versjon: 1



Forurensning gjennom eksos, lys, lyd og 

vibrasjoner.

Forstyrre levevilkårene for dyr og fisk 

slik at deres naturlige adferd blir 

påvirket.

x x

Benytte seg i mest mulig grad av 

fornybar energi, dette gjøres konkret 

gjennom elektrifisering av flåte. Være 

aktpågivende særlig i de periodene hvor 

dyr er mest sårbare, dette betyr på de 

tidspunkt hvor det foregår 

reproduksjon. Gode driftsrutiner. Være 

oppmerksom på at vi gjennom 

lokalisering vil påvirke de respektive 

habitat for dyr og fisk.

5

Utryddelse av arter

Påvirkning av bunnflora og fauna 

gjennom kjemisk forurensning og 

sedimentering av forspill og fekalier på 

havbunnen i og ved avløpet.

x x
Følge pålagte myndighetskrav MOM 

prøver. Gode driftsrutiner.

5

Vaskemidler. Oppblomstring av alger x x Overvåkning, rutiner 4

Desinfeksjonsmidler.
Utslipp som fører til skade på fisk, fugl 

og dyr.
x x

Følge prosedyrer, gode driftsrutiner.
4

Avrenning fra landbruk

Tilførsel av nitrat og fosfor som fører til 

algeoppblomstring og/eller forgiftning 

av fisk.

x x Gode driftsrutiner. 5

Kloakkutslipp

Tilførsel av nitrat og fosfor som fører til 

algeoppblomstring og/eller forgiftning 

av fisk. Også risiko for E-coli og Shigella i 

fisk.

x x
Gode driftsrutiner, prøvetaking ved 

mistanke
5

Ballastvann/havstrømmer
Introduksjon av nye arter som blir 

transportert med båt/havstrømmer.
x x

Vi har få eller ingen sanksjonsmyndighet 

overfor båttrafikk i fjordbassenget. Vi er 

avhengige av myndighetenes 

kontrolltiltak på dette området. Det er 

imidlertid gjennomgående liten trafikk 

av båter i Leirfjorden. Gode driftsrutiner 

og samarbeid med myndighetene.

4

Utslipp av legemidler

Påvirkning på ville akvatiske dyr som en 

konsekvens av medisinrester via 

avløpet. 

x x

I en eventuell situasjon hvor det blir 

brukt medisinert for skal bruken 

gjennomføres etter instruks fra 

veterinær. Gode driftsrutiner

5



Forurensning/brann

Utslipp av kjemikaler og andre 

forbindelser som utgjør en risiko for 

akvatiske dyr, fugl og pattedyr. x x

Liten grad av industri i nærheten. Lite 

båttrafikk i fjorden. Gode driftsrutiner. 

Samarbeid med den kommunale 

beredskapen. Gode driftsrutiner, 

beredskapsplaner.

5

Algeoppblomstring
Oppblomstring av alger som gjør at 

fisken blir uegnet til rognproduksjon. x x

Gode driftsrutiner og overvåkning av 

miljøparameter. Følge med på sidene til 

SFH.
5

Global oppvarming

Høyere temperaturer gjør at patogene 

bakterier og nye arter vil etablere seg 

her og utgjøre en trussel mot 

mattryggheten og for økosystemet som 

helhet.

x x

Samarbeid med myndigheter. Gode 

driftsrutiner. Overvåking av 

miljøparameter. 5



Formål:  Avdekke risiko ved 

forurensning av vannmiljøet angående 

mattrygghet og fiskevelferd ved 

driftsbyggene administrert av 

SalmoBreed AS.
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Aktivitet/Fare Årsak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tiltak Risiko

Vaskemidler. Oppblomstring av alger x x
Overvåkning, rutiner.

4

Desinfeksjonsmidler.
Utslipp som fører til skade på fisk.

x x
Følge prosedyrer, gode driftsrutiner.

4

Avrenning fra landbruk

Tilførsel av nitrat og fosfor som fører til 

algeoppblomstring og/eller forgiftning 

av fisk.

x x
Gode driftsrutiner.

5

Kloakkutslipp

Tilførsel av nitrat og fosfor som fører til 

algeoppblomstring og/eller forgiftning 

av fisk. Også risiko for E-coli og Shigella i 

fisk.

x x
Gode driftsrutiner, prøvetaking ved 

mistanke

5

Ballastvann/havstrømmer
Introduksjon av nye arter som blir 

transportert med båt/havstrømmer.
x x

Vi har få eller ingen sanksjonsmyndighet 

overfor båttrafikk i fjordbassenget. Vi er 

avhengige av myndighetenes 

kontrolltiltak på dette området. Det er 

imidlertid gjennomgående liten trafikk 

av båter i Leirfjorden. Gode driftsrutiner 

og samarbeid med myndighetene.

5

Overgjødsling, tilførsel av nitrat og 

fosfor.

Algeoppblomstring som kan resultere i 

toksiske/patogene alger eller lavt 

oksygennivå.

x x

Holde god kontroll med foring og 

biomasse i anleggene. Gode 

driftsrutiner. Overvåking av 

miljøparameter.

5

Utslipp av legemidler

Påvirkning på ville akvatiske dyr. 

Påvirkning av fisk i tilstøtende enheter 

grunnet flytfor. Påvirkning på pattedyr 

og fugl grunnet flytfor.

x x

I en eventuell situasjon hvor det blir 

brukt medisinert fôr skal bruken 

gjennomføres etter instruks fra 

veterinær. Gode driftsrutiner

4
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Sammendrag 

Det er utført strømmålinger på lokalitet Sørfjorden, Sørfold, i perioden 02.07.2012 - 23.08.2012  

 

 

Gjennomsnitts- og maksimalstrøm og andel nullmålinger er som følgende: 

Dybde [m] Gjennomsnittstrø
m [cm/s] 

Maksimalstrøm 
[cm/s] 

Retning av 
maksimalstrøm 

[°] 

Målinger 
<=1cm/s [%] 

80 2 10 283 31.6  

 

Rapporten er ikke utarbeidet etter krav i NS 9415:2009, men data som presenteres er kvalitetssikret 
etter denne standarden. Det er ikke opplyst på hvilket dyp måleren var plassert og vi har bare satt et 
målerdyp på 80 meter. 
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2  Strømmåling oversikt 
Strømmålinger ble foretatt ved lokalitet Sørfjorden i perioden 02.07.2012 - 23.08.2012. 

Tabell 1 sammenfatter den viktigste bakgrunnsinformasjonen for målingen: 

 Plassering av måler: Figur 1 viser hvor måleriggen ble satt ut. Det planlegges å 
installere et oppdrettsanlegg på lokaliteten og plasseringen ble i følge 
oppdragsgiver valgt fordi det er ansett som representativ for anlegget. 

 Målingsdybder: Det ble satt ut en doppler punktmåler på 80 m dybde (må 
korrigeres av oppdragsgiver).  

 Målingsutstyr: Måler og rigg tilhører oppdragsgiver. Nærmere beskrivelser av 
gjennomføringen gis av oppdragsgiver. 

 Kvalitetsvurdering av målte data: Dataene ble sjekket i henhold til 
anbefalingene fra instrumentenes produsent. En nærmere beskrivelse av denne 
prosessen finnes i Appendiks A. 

 Målingens varighet: Det ble målt i mer enn 51 dager. 

NS 9415 krever beskrivelse av strømmen i anlegget (5 m og 15 m) (NS 9415, 2009). 
Fiskeridirektoratets veileder krever beskrivelsen av vannutskiftningsstrøm, spredningsstrøm 
og bunnstrøm (Fiskeridirektoratet, 2008). Mattilsynets veileder krever dokumentasjon av 
nullmålinger og vannutskiftning (Mattilsynet, 2006). 

Tabell 1: Generell informasjon om strømmålingen utført på Sørfjorden 

Måleperiode 02-Jul-2012 10:14:45 - 23-Aug-2012 02:04:45 

Varighet 51 dager, 15 timer, 50 minutter 

Antall målinger 7440 

Koordinater 67°34.771 N 15°52.482 Ø 

Ca. dybde på 
målestedet 

80 m (avklares nærmere av oppdragsgiver) 

Målertype - 80 m 
dybde 

Doppler punktmåler (AADI RCM 400, Serienummer 506), Måling av horisontal 
strøm på instrumentdybde 

Type måling - 80 m 
dybde 

Burst (måling i 1 minutt), 150 ping 

Frekvens 10 minutter 
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Figur 1: Lokalitet Sørfjorden med målepunktet merket.  
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3  Strømhastighet statistisk analyse 
Et viktig formål med strømmålingen er å studere strømhastighet ved forskjellige dybder og fra 
forskjellige retninger. 

Dette kapittelet er en oppsummering av de viktigste statistiske egenskapene for 
vannstrømmen på den dybden måleren var plassert. 

3.1  Horisontal strøm 

Tabell 2 viser maksimalstrøm i 8 retningssektorer for forskjellige dybder. Retningssektorene 
er sentrert rundt 0°, 45°, 90° osv. 

Figur 2 viser maksimal- og gjennomsnittsstrøm i 15 graders sektorer for forskjellige dybder.  

Maksimalstrømmen for denne lokaliteten var 10 cm/s i retning 283°.  

Tabell 2: Maksimal horisontal strøm [cm/s] og tilsvarende retning i 8 sektorer 

 Retning (mot) 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° Alle retninger 

N NØ Ø SØ S SV V NV 

Dybde Maksimal horisontal strøm [cm/s] 

80 m 5 7 7 9 3 3 10 8 10 (283°) 

 

 

 

Figur 2: Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (15 graders sektorer) 
og dybder 

Figur 3 er et progressiv-vektor-diagram som viser hvordan en tenkt vannpartikkel på en gitt 
dybde ville forflytte seg i måleperioden. Startpunktet er i midten av diagrammet. Dette er kun 
en visualisering. I virkeligheten forlater vannpartikkelen målestedet og instrumentet måler 
forskjellige vannpartikler over hele perioden. Diagrammet gir imidlertid et inntrykk av hvor 
effektiv vannutskiftningen er. Dersom vannet hele tiden føres bort fra startstedet, er 
vannutskiftningen bra. Dersom vannmassene driver fram og tilbake, kan utskiftningen være 
redusert. 
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Figur 3: Progressiv-vektor-diagram, viser forflytningen av en tenkt vannpartikkel i løpet av 
måleperioden 
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4  Vannutskiftning og nullmålinger 
Mattilsynets veileder krever dokumentasjon av nullmålinger og vannutskiftning. 
Vannutskiftningen er definert som vannfluksen, som er mengden av vann som transporteres 
gjennom en kvadratmeters flate i løpet av måleperioden. Dette beregnes som strømhastighet 
ganger tiden den varer og oppgis i m3/m2. Vannutskiftningen kan oppgis per sektor, dvs per 
retningsintervall. Vannutskiftningen i en sektor er den delen av vannfluksen hvor 
strømretningen er i et visst retningsintervall. Vannutskiftningen i 8 sektorer er inkludert i 
Tabell 3, mens nullmålingene er listet i Tabell 4 i kapittel 9. Retningssektorene er sentrert 
rundt 0, 45, 90° osv. Figur 4 viser relativ vannutskiftning og antall målinger i 15 graders 
sektorer. 

Tabell 3: Vannutskiftning [m3/m2] i 8 sektorer. Den største vannutskiftningen er uthevet. 

 Retning (mot) 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° Alle retninger 

N NØ Ø SØ S SV V NV 

Dybde Vannutskiftning [m
3
/m

2
] 

80 m 2496 1707 12354 18758 2533 2395 15674 19414 75332 

 

 

Figur 4: Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektor 
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5 Tidevann 
 

5.1  Tidevannsanalyse 

Det ble foretatt en tidevannsanalyse av den målte strømmen.  

Resultatene vises i Figur 5 og Figur 6.  

Figur 5 viser tidsserien av gjennomsnittsstrømmen med tidevannsanalyse så vel som 
tidsserien av reststrømmen (som er differansen mellom den faktiske strømmen og 
tidevannsanalysen). Reststrømmen er stort sett under 3 cm/s (signifikant maksimum), men 
har en maksimalverdi på 9 cm/s. Tidevannsanalysen forklarer 20 % av variansen. 

Figur 6 viser tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen og middelstrømmen. 
Tidevannsellipsene beskriver hvordan tidevannsstrømmen varierer i løpet av den tilsvarende 
perioden. Hovedperiodene til tidevannssignalet i strømhastigheten er 12.42 timer, 12.00 
timer og 13.13 timer. Det betyr at det "vanlige" tidevannet fra månen (to perioder om dagen) 
er mest framtredende og figuren viser at tidevannsstrømmen oscillerer mellom nordøstlig og 
sørvestlig retning.  

Generelt kan det sies at tidevannsstrømmer spiller en liten rolle i Sørfjorden. Mulige andre 
prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, 
temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling 
i sommerhalvåret. 

 

 

Figur 5: Horisontal strømhastighet, med tidevannsanalyse 
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Figur 6: Tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen. Navnene M2  , S2   og EPS2 
refererer til tidevannskonstituentene. 
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6  To dagers periode 
Figur 7 viser strøm i todagersperioden rundt maksimalstrømmen ved 80 m dyp, 03.08.2012 - 
05.08.2012. 

 

 

Figur 7: Strøm i todagersperioden 03.08.2012-05.08.2012 
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7  Miljøparametre 
Figur 8Figur 8 viser resultatene av salinitets-, temperatur- og oksygenmålingen. 

Oksygenmetningen ligger på 70 % ved 80 m dyp. 

 

Figur 8: Miljøparameter Seaguard, 80 m 
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8  Sammendrag 
Det er foretatt strømmålinger ved lokalitet Sørfjorden, Sørfold kommune i perioden 
02.07.2012 til 23.08.2012. Tabell 4 gir en oversikt over resultatene.  

Det vises at tidevann spiller liten rolle i å styre strømmen ved Sørfjorden. Mulige andre 
prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, 
temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling 
i sommerhalvåret. 

Tabell 4: Oversikt statistikk, retningssektorene er sentrert rundt 15, 30 45° osv. 

Dybde 80 m 

Horisontal strøm 

Gjennomsnittsstrøm (Median) 2 (1) cm/s 

Standardavvik 1 cm/s 

Signifikant maksimumstrøm 3 cm/s 

Maksimumstrøm 10 cm/s 

Retning maksimumstrøm 283° 

Signifikant minimumstrøm 0.6 cm/s 

Minimumstrøm 0.0 cm/s 

Neumanns parameter 0.05 

Reststrøm 0 cm/s 

Reststrømretning 282° 

Fire hyppigst forekommende strømretningene (synkende rekkefølge, 15 
graders sektor) 

120°, 285°, 300°, 
105° 

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene (synkende rekkefølge, 15 
graders sektor) 

1-3, 0-1, 3-4, 4-5 

Vannutskiftning 

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 11700 m
3
/m

2
 ved 

120° 

Minst vannutskiftning pr 15 graders sektor 437 m
3
/m

2
 ved 45° 

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn (alle retninger) 61 m
3
/m

2
 

Nullmålinger 

Andel målinger <1cm/s 31.6 % 

Lengste periode <1cm/s 120 min 

 

For nøyaktigheten av målingene se Tabell 5. 

Tabellen inkluderer både middelverdi og median. Middelverdien er summen av alle målte 
hastigheter delt på antall målinger, mens median er den midterste målingen. Median er 
mindre påvirket av enkelte ekstremverdier. Signifikant maksimal strøm er 
gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av alle målte hastigheter i perioden.  

Reststrømmen er den vektormidlete strømmen over hele perioden. Den er alltid lavere enn 
gjennomsnittsstrømmen. 

Neumanns parameter er et mål for hvor stabil strømretningen har vært. Den beregnes ut ifra 
Figur 3 og er definert som forholdet mellom lengden av den rette linjen mellom start- og 
sluttpunkt og lengden av den totale banen. For Neumanns parameter under 0.7 er 
reststrømmen ikke representativ for store deler av strømmålingen i perioden. Neumanns 
parameter bør ses i sammenheng med reststrømmen og gjennomsnittsstrømmen. Å bruke 
kun Neumanns parameter til å beskrive vannutskiftningen blir utilstrekkelig. Den har flere 
begrensninger. For eksempel blir den påvirket variasjoner i strømhastigheten og er avhengig 
av midlingstiden. På steder med sterk tidevannsstrøm kan Neumanns parameter være nært 
null uten at vannutskiftningen er redusert. 
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Appendiks A  Måling og kvalitetssikring 
Strømmen ble målt med en en akustisk doppler punktmåler (Seaguard) av merke Aanderaa. 
For nærmere beskrivelse se Aanderaa (2007).  

Målingene er basert på dopplereffekten. Instrumentet sender ut en akustisk puls (et kort 
signal) med en bestemt frekvens og måler frekvensen av innkommende refleksjoner. 
Refleksjonen er forårsaket av små partikler eller bobler i vannet. Ut fra frekvensskiftet kan 
man beregne hastigheten av partiklene i vannet, som er antatt å være lik strømhastigheten. 
Instrumentet sender ut pulser i fire stråler i forskjellige retninger for å kunne rekonstruere den 
horisontale strømhastigheten, RDCP600 også den vertikale strømhastigheten. Seaguard har 
strålene orientert horisontalt og måler i instrumentdyp. Måleren ble forankret i bunn og sto på 
ca. 80 m.  

Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Som 
kriterier brukes stamp og rull, signalstyrke og standardavvik av enkeltmålingene. Generelt er 
anbefalingene som følgende: 

 Seaguard: stamp og rull mindre enn 35° og standardavvik av enkeltmålingen ca. 4 
cm/s 

Tilfeller hvor disse kriteriene ikke blir møtt, må vurderes kritisk. I tillegg til anbefalingene over 
ble målingene sjekket for uteliggere som også ble fjernet. Data som ble fjernet er beskrevet i 
Appendiks D. Figur 9 viser noen av parametrene etter datarensing. 

 

 

Figur 9: Kvalitetssikring Seaguard 80 m, etter datarensing 
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Appendiks B  Pinne- og rosediagram 
 

 

 

 

Figur 10: Strømretninger og strømhastigheter: pinnediagram som viser hastighet og 
retning over tid (en strek hver tredje time); rosediagram som viser fordelingen av retninger i 
kompasset og hastigheter i farge 

Appendiks C  Tidsserier 
 

 

Figur 11: Tidsserier av horisontal strømhastighet 

 

 

Figur 12: Tidsserier av strømretning 
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Figur 13: Histogram av horisontal strømhastighet 

 

 

Figur 14: Histogram av strømretning 
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Tabell 5: Strømstyrke-retningsmatrise ved 80 m dybde som inneholder antall målinger for 
hver retningssektor (15 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per 
retningssektor 

 Strømhastighet (cm/s) Utskiftning 

 0-1 1-3 3-4 4-
5 

5-
6 

6-
8 

8-
10 

10-
15 

15-
25 

25-
50 

50-
75 

75-
100 

>100 Sum% m
3
/m

2
 % 

  0° 65 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 1 

 15° 69 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 566 1 

 30° 72 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 488 1 

 45° 54 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 437 1 

 60° 77 51 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 782 1 

 75° 90 129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1570 2 

 90° 112 186 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3030 4 

105° 115 399 73 25 8 10 0 0 0 0 0 0 0 8 7755 10 

120° 124 472 109 54 35 17 5 0 0 0 0 0 0 11 11700 16 

135° 114 307 28 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 4773 6 

150° 123 175 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2286 3 

165° 76 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1108 1 

180° 109 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 731 1 

195° 90 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 694 1 

210° 97 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 576 1 

225° 94 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 818 1 

240° 94 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1001 1 

255° 125 138 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1894 3 

270° 123 288 17 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 4104 5 

285° 140 478 96 40 13 4 2 0 0 0 0 0 0 10 9676 13 

300° 110 489 89 38 22 12 1 0 0 0 0 0 0 10 10080 13 

315° 118 330 51 16 10 7 0 0 0 0 0 0 0 7 6305 8 

330° 78 201 14 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3029 4 

345° 82 83 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1287 2 

Sum% 32 56 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
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Appendiks D  Fjernet data 
 

RCM data: 

Fjernet 15 punkter på grunn av pitch/roll >35:  

02-Jul-2012 07:44:44 til 02-Jul-2012 10:04:44 

Fjernet 1 punkter på grunn av konduktivitet utafor [33.20, 36.31]:  

23-Aug-2012 02:14:44 

Antall NaN (hull) i intervallet: 0  

 

Appendiks E  Instrumentspesifikasjoner 

Tabell 6: Instrumentspesifikasjonene 

 Seaguard 

Horisontal nøyaktighet ±0.15 cm/s, ±1% 

Vertikal nøyaktighet  

Enkeltping statistisk støy ±0.3 cm/s 

Nøyaktighet retning ±5°-7.5° 

Temperatur nøyaktighet ±0.03°C 

Oksygen nøyaktighet <±8µm, <±5% 

Konduktivitet nøyaktighet ±0.005S/m 

 

Appendiks F  Kalibrering Seaguard RCM 506 
Denne informasjonen fås ved henvendelse til Wenberg Fiskeoppdrett AS. 



 



Fra: Stig Joar Krogli <stig@salmobreed.no> 
Sendt: mandag 13. januar 2020 15:45 
Til: Stian Flengstad 
Emne: SV: Tilbakemelding etter kvalitetskontroll på søknad Sørfjorden 

stamfiskanlegg  
Vedlegg: Vedlegg 7 kart med inntak og avløp m  koordinater.pdf 
 
Hei Stian. 
Det står i boblene på kartet. 
Men har du de. Vi tok egne strømmålinger får vi la ut ledningene. Det er en inngående strøm mellom 
Ytterholmen og land i sør. Selv ved fallende sjø. 
  
Inntak  Nytt punk for 45 meters inntak er : 67 grader 34,620 minutter N/ 15 grader 51,450 minutter 
E(Vi la ikke inntaket ned på 75 m, pga maneter) 
Inntak 15 m: 67 grader 34,530 minutter N/ 15 grader 52,180 minutter Ø 
(Grunnvannsinntak) 
  
Avløp  35 meter: 67 grader 34,640 minutter N/ 15 grader 52,670 minutter Ø (Avløp avløpsfilter)  
Avløp sjøvannsveksling. 10 meter: 67 grader  34,530 minutter N/ 15 grader 52,575 minutter Ø (Utløp 
veksling) 
  
Eg får laget og signert en ny samtykkeerklæring i løpet av morgendagen. 
  

Stig Joar Krogli 
Daglig Leder SalmoBreed Salten AS 

t: +47 416 92032 

e: stig@salmobreed.no 

  
SalmoBreed Salten AS 

Kobbelv Sørfjordmoen 8264 Engan , Norway 

  
www.salmobreed.no 

 
  

Fra: Stian Flengstad <stifle@nfk.no>  
Sendt: mandag 13. januar 2020 14:45 
Til: Stig Joar Krogli <stig@salmobreed.no> 
Emne: SV: Tilbakemelding etter kvalitetskontroll på søknad Sørfjorden stamfiskanlegg  
  

mailto:stig@salmobreed.no
http://www.salmobreed.no/
mailto:stifle@nfk.no
mailto:stig@salmobreed.no


Hei Stig 
Jeg har forhørt med litt angående samtykkeerklæringen, og det må foreligge en ny 
samtykkeerklæring på det som søkes. Foruten om dette kan jeg ikke finne koordinater til 
utslippspunkt i noen av vedleggene.  
  
Utenom dette ser søknaden bra ut og burde kunne sendes til behandling når dette er avklart. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 

Stian Flengstad 

Rådgiver 
 

Tlf: +4775650807 

Mob: +4747266944  

stifle@nfk.no 

Skype 
 

  
 

 

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn 
  

Fra: Stig Joar Krogli <stig@salmobreed.no>  
Sendt: fredag 10. januar 2020 14:41 
Til: Stian Flengstad <stifle@nfk.no> 
Emne: SV: Tilbakemelding etter kvalitetskontroll på søknad Sørfjorden stamfiskanlegg  
  
Hei Stian 
Vi har maks tillatelse på å ta ut maks 15m3/min med ferskvann. Ikke ca 15m3/min. 
Vi søker om maks biomasse på 300 tinn. Ikke ca 300 tonn. 
  
Legger vedlegg som du etterspurte. 
  
God helg 
  

Stig Joar Krogli 
Daglig Leder SalmoBreed Salten AS 

t: +47 416 92032 

e: stig@salmobreed.no 

  
SalmoBreed Salten AS 

Kobbelv Sørfjordmoen 8264 Engan , Norway 

  
www.salmobreed.no 

mailto:stifle@nfk.no
sip:stifle@nfk.no
mailto:stig@salmobreed.no
mailto:stifle@nfk.no
mailto:stig@salmobreed.no
http://www.salmobreed.no/
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Fra: Stian Flengstad <stifle@nfk.no>  
Sendt: onsdag 8. januar 2020 14:58 
Til: Stig Joar Krogli <stig@salmobreed.no> 
Emne: Tilbakemelding etter kvalitetskontroll på søknad Sørfjorden stamfiskanlegg  
  
Hei! 
Jeg har gått igjennom deres søknad vedrørende utvidelse av utslippstillatelse for Sørfjorden 
Stamfiskanlegg (31837). Den har flere mangler som må rettes opp i før jeg kan videresende. Det kan 
påregnes funn av flere mangler i søknaden.  
  
Det som mangler er som følger: 

- Anleggstegning 

- Strømmåling  

- Beredskapsplan 

- IK/risikovurdering  

- Koordinater for utslippspunkt 

- Samtykkeerklæring fra Salten Stamfisk AS. 

Videre er det 2 plasser i søknaden der circa (ca.)  er brukt. Jeg lurer på om det er noen grunn til 
dette? Dvs. «Biomasse på ca. 300 tonn» og «maksimum vanninntak på ca. 15m3/min».   
  
Fint om du kan se på dette. Har du noen spørsmål kan du kontakte med på 472 66 94. 
  
  
Med vennlig hilsen 

Stian Flengstad 

Rådgiver 
 

   

stifle@nfk.no 

Skype 
 

  
 

 

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn 
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http://nfk.no/


  

Disclaimer 

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by 
the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any 
disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly 
prohibited and may be unlawful. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by Mimecast 
Ltd, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a safer and more useful place for 
your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance. To find out more Click Here. 
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