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Søknad om to konsesjoner for matfiskproduksjon av ørret  

i Ørevatnetn i Åseral kommune 
  

Åseral Ørret AS søker om to konsesjoner for matfiskoppdrett av ørret, hver på 325 tonn MTB på 

planlagt lokalitet i Ørevatnet i Åseral kommune i Agder.  

 

Planene er forelagt NVE, som i brev av 17. august 2020 vurderte planene å ikke utløse noen ytterligere 

behandling etter bestemmelsene i vannressursloven. Åseral kommune har 17. desember 2020 gitt 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for det aktuelle området, og det er gjort avtale med de 

aktuelle grunneiere. Statsforvalteren i Agder har 7. januar 2021 påklagd kommunens vedtak på grunn 

av manglende dokumentasjon. Åseral kommune har oppretthold sitt vedtak etter å ha fått tilsendt hele 

søknadsdokumentasjonen.  

 

Et anlegg med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 650 tonn kan maksimalt tilsvar en årlig 

produksjon på inntil 1.000 tonn med en tilsvarende fôrbruk på 1.200 tonn årlig. Brutto utslipp fra 

produksjon ved et slikt anlegg er beregnet i henhold til Miljødirektoratets formler fra 2019 og er vist 

under  
 
 

Åseral Ørret AS Nitrogen Fosfor Karbon 

Utslipp (tonn) 59,3 12,2 170 

Spesifikt utslipp (kg/tonn produsert) 59,3 12,2 170 
 

 

Det er utført miljøundersøkelse i Ørevatnet i henhold til vanndirektivets veileder 2:2018, og innsjøen 

har i 2020 «god» økologisk status. Maksimalt omsøkte tilførsler av næringssalter vil sannsynligvis 

være målbar i innsjøen, men anerkjente tålegrensevurderinger viser imidlertid at vannforekomsten 

ikke vil endre status. Årlig overvåking av innsjøens økologiske status vil følge virkningen og 

utviklingen tett. 

 

Det er foretatt en enkel vurdering av konsekvenser for øvrig naturmiljø og samfunnsinteresser, og 

samlet sett vil det omsøkte anlegget ha ubetydelige konsekvenser for de aller fleste vurderte 

fagområder / interesser. Med en middels positiv virkning for øvrige samfunnsinteresser i form av økt 

lokal sysselsetting, blir samlet vurdering ubetydelig konsekvens. 

 

 
 

Søknaden har disse vedlegg 

1) Utfylt søknadsskjema, 

2) Søknadsdokumentasjon fra Rådgivende Biologer AS rapport 3300, 

3) Kartvedlegg 1:50.000 og 1:20.000, anleggsskisse 1:1.600, 

4) Miljøundersøkelse Ørevatnet 2020, Rådgivende Biologer AS rapport 3298, 

5) Strømmålingsrapport fra Bio Consult AS, 

6) Lokalitetsrapport med lokalitetsklassifisering, fra Akva Safe AS LR-12005-0171. 

7) Brev fra NVE avklaring vannressurslov, 17.08.2020 

8) Dispensasjon fra kommuneplan fra Åseral kommune, 18.12.2020 

9) IK-akvakultur med risikovurdering, beredskapsplaner og prosedyrer 

10) Kvittering for betalt gebyr. 
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