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FORORD 

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

lokalitet i Ørevatnet i Åseral kommune i Agder. Rådgivende Biologer AS har utarbeidet dette 

dokumentasjonsgrunnlaget for søknaden, som skal tjene som grunnlag for å vurdere utslippstillatelse 

etter Forurensningsloven, samt vurdering av tillatelse etter Matloven og for den samlete 

konsesjonsrammen etter Akvakulturloven. Det er også tatt utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-

12. Det er i dokumentasjonen inkludert en enkel konsekvensutredning av de omsøkte forhold, med 

hovedvekt på resipientforholdene i innsjøen.  
 

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

etter bestemmelsene i vannressursloven. Åseral kommune har dispensert fra kommuneplanens arealdel 

i vedtak 17. desember 2020 for det aktuelle området i Ørevatnet, og det er inngått avtale med de aktuelle 

grunneiere. Denne dokumentasjonsrapporten omfatter derfor ikke de forhold som omfattes av Plan- og 

Bygningsloven eller Vannressursloven. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Åseral Ørret AS ved daglig leder Harald Jacobsen for oppdraget. 

 

Bergen, 29. januar 2021 
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SAMMENDRAG 

Johnsen, G.H. 2021. Dokumentasjonsvedlegg for søknad om to konsesjoner  

for matfiskproduksjon av ørret i Ørevatnet i Åseral kommune i Agder..  

Rådgivende Biologer AS, rapport 3300, 19 sider, ISBN 978-82-8308-803-8. 

 

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. Denne rapporten oppsummerer foreliggende 

grunnlagsdokumentasjon for utslipp etter Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter Matloven 

samt konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven for det nye anlegget. 

 

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. Denne søknaden omhandler derfor ikke vurdering av vannbehov eller areal. 
 

Et anlegg med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 650 tonn tilsvarer en årlig produksjon på inntil 

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

et slikt anlegg er beregnet i henhold til Miljødirektoratets formler fra 2019 og er vist i tabell 1.  

 

Tabell 1. Beregnet maksimalt utslipp i tonn for fullt utbygd planlagt anlegg for Åseral Ørret AS i 

Ørevatnet, basert på Miljødirektoratets formler fra 2019.  

 
 

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. 
 

Konsekvenser for øvrig naturmiljø og samfunnsinteresser er vurdert, 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 og sikrere lokal sysselsetting, blir 

samlet vurdering ubetydelig konsekvens (tabell 2).  

 

Tabell 2. Vurdering av verdi, virkning og konsekvens av omsøkt anlegg i Ørevatnet.  
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ÅSERAL ØRRET AS 

Åseral Ørret AS er under etablering etter initiativ fra Sveinung Forgard, Harald Jacobsen og 

Tore Forgard. Alle tre kommer fra og er bosatt i Åseral. Målet med oppstarten å tilføre 

lokalsamfunnet arbeidsplasser og aktivitet. Selskapet er stiftet i 2020, og på grunnlag av et 

forprosjekt som vurderte det økologiske og økonomiske grunnlaget for oppdrett av aure i 

Ørevatn, har en nå valgt å søke konsesjon for å etablere matfiskproduksjon av ørret i Åseral 

kommune. Åseral Ørret AS har god kontakt med Norsk Ørret AS som allerede er i gang med 

tilsvarende produksjon i Sirdalsvatnet. 
 

 

SØKERS ADRESSE OG KONTAKTPERSON  

Adresse: Åseral Ørret AS, Grokleiv 20, 4540 Åseral 

Telefon: 906 30 609 

Org. nr.  924 944 528 

 

Navn:  Daglig leder Harald Jacobsen 

Mobil:  906 30 609 

E-post:  haraldjaco@gmail.com 
 

 

BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN 

Drivkraften bak prosjektet er et ønske om lokale arbeidsplasser og lokal næringsutvikling i 

Åseral.  For å skape levende bygder med bolyst, er det nødvendig og viktig med 

næringsutvikling og verdiskapning. Fiskeoppdrett i ferskvann er en mulighet som har fått økt 

aktualitet i det siste, med klare sentrale politiske føringer for slik aktivitet også i innlandet.  

 

De foreliggende planene for oppdrett i Ørevatnet er så langt utarbeidet i samarbeide med Norsk 

Ørret AS, som har fått tilsvarende konsesjon for matfisk ørret i Sirdalsvatnet. Norsk Ørret AS 

fikk tillatelse til å etablere to konsesjoner med merdbasert produksjon av både ørret (Salmo 

trutta) og røye (Salvelinus alpinus). Anlegget der har i dag 15 hel- og deltidsarbeidsplasser. 
 

 

PLASSERING AV ANLEGG 

Anlegget skal plasseres i Ørevatnet, som ligger nord i Mandalsvassdraget i Åseral kommune. 

Lokaliteten ligger 4 km sør for tettstedet Kyrkjebygda i nordre del av innsjøen (figur 1). 

 

mailto:haraldjaco@gmail.com
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Figur 1. Åseral Ørret AS planlegger oppdrett i Ørevatnet i Åseral kommune i Agder fylke.  
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BESKRIVELSE AV TILTAKET 

LOKALITET «ØREVATNET»  

Planlagt lokalitet «Ørevatnet ligger i Ørevatnet, omtrent 4 km sør for kommunesenteret Kyrkjebygda i 

Åseral. Lokaliteten er 50 til 57 meter dyp, og ligger like vest for innsjøens djupål som har dybder på noe 

over 50 meter på hele strekningen (figur 2). Posisjoner for midtpunkt i planlagt anlegg er: 

 

Lokalitet Ørevatn: N:8°34.3088077’    Ø: 7°23.5480482’ H: 258 m.o.h. 

 

 

Figur 2. Åseral Ørret AS har fått dispensasjon fra kommuneplan for oppdrett i Ørevatnet i 

Åseral kommune i Agder fylke på et område som ligger til gnr. 1 bnr. 3. lokalitet «Ørevatnet». 

Opplodding med angivelse av dybder er vist med tall på kartet. 

 
 

AREALBRUK OG EIENDOMSFORHOLD 

Området er dispensert til formålet av Åseral kommune i vedtak av 17. desember 2020. I 

forbindelse med denne prosessen kom det inn høringsuttalelser fra NVE, Agder 

Fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. 

 

NVE påpeker at det er særlige hensyn som må tas vedrørende flom og skred for en slik 

omdisponering av arealer, slik at det ikke gis tillatelse til utbygging i fareområder. Det gjelder 

særlig for landbase, som NVE fraråder etablert dersom det ikke kan dokumenteres at dette ikke 

er problematisk. Videre viser NVE til risiko for flomstigning på inntil 8 meter i NVEs Atlas. 

Ørevatnet er regulert mellom 256 – 259 moh., med kraftverk både oppstrøms og nedstrøms 

innsjøen. Ytterligere fem meters vannstandsstigning kan forventes, og bygging må derfor skje 

ovenfor denne høyden.  
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Agder Fylkeskommune påpeker at det må sendes egen søknad for tillatelse til etablering av 

eventuell avkjøring fra fylkesveien til landbasen. Videre har de ingen merknad når det gjelder 

fredete kulturminner, men eventuelle kulturminner under vann må avklares med Norsk 

Maritimt Museum.  

 

Avdelingsdirektør i Norsk Maritimt Museum Tove Wefald Pedersen er derfor tilskrevet i sakens 

anledning 2. desember 2020 og 28. januar 2021, uten at det er mottatt noe svar. Erfaringsmessig 

ligger det ikke kulturminner av betydning på bunnen av slike innsjøer. 

 

Fylkesmannen i Agder bemerker at det for større bygge- og anleggstiltak kreves 

reguleringsplan, og det gjelder også tiltak som kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn. Dette inkluderer også akvakulturanlegg, dersom det kan få vesentlig virkning for 

miljø.  
 

Det er inngått avtale om leie av nødvendige areal i innsjøen, og landbasen er allerede etablert 

med de nødvendige avtaler. Eiendomsforholdene til arealene ute på innsjøen er avklart juridisk, 

og prinsippet er at grunneierne på land eier til midtlinjen i innsjøen, prinsipielt vinkelrett ut fra 

land.  

 
 

ANLEGGET  

Anlegget vil bli etablert som et 

stålrammeanlegg med gangveier rundt 

og mellom merdene, som vil være 15 x 

15 m² og 20 meter dype. Med en 

maksimal tetthet av fisk på 28 kg/m³ 

merdvolum, vil anlegget trenge 8 stk. 

merder. Her skal fisken produseres 

fram til en slaktestørrelse på mellom 

0,8 og 2,0 kg.  

 

For å kunne behandle og eller sortere 

fisk underveis, er det også lagt opp til 

å ha en tom merd nummer 9. Sammen 

med oppholds- og redskapsbod på 

anlegget, vil det bli omtrent 110 meter 

langt og 50 meter bredt rammeanlegg 

(figur 3). 

 

 

 

Figur 3. Foreløpig skisse for anlegg 

med ni merder og flåte, samt forslag til 

oppankring. 

 

PLANLAGT PRODUKSJON 

Produksjonen vil basere seg på inntak av 20 grams settefisk, og vekselvis produksjon av 

porsjonsfisk på ¾ kg og fisk opp mot 2 kg for filet-produksjon også som grunnlag for røyking.  

Vekst av ørret i oppdrett kan være vesentlig bedre enn naturlig vekst i ville bestander, men vil 

i stor grad avhenge av veksttemperatur.  
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I et flytende merdanlegg vil en i stor grad være prisgitt innsjøens naturlige temperatur-regime. 

De optimale veksttemperaturene for ørret er rundt 15o C, hvilket tilsier at det gjennom hele 

vinteren vil være temperaturer som gir mye lavere og tidvis minimal vekst.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sannsynlige måneds-

temperaturer i overflaten 

gjennom året i Ørevatnet. 
  
 

Erfaring med naturlig vekst i naturlige bestander av ørret, viser at det vanligvis er en årlig 

lengdetilvekst på mellom 5 og 10 cm, avhengig av temperatur og lengde på vekstsesong. I gode 

situasjoner uten matbegrensing, kan en oppnå lengdevekst på 15 cm årlig. Da vil fisken ha en 

vekt på 0,5-0,6 kg etter to vekstsesonger og mellom 1,5 og 2,0 kg etter tre sesonger i tilsvarende 

kommersielle matfiskanlegg (figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Modellert tilvekst-

kurve for ørret i et kommersielt 

matfiskanlegg med en årlig 

lengdevekst på 15 cm og en 

antatt k-faktor på 1,2. 
 

 

Basert på erfaringene fra Norsk Ørret i Sirdalsvatnet, legges det opp til at hoveddelen av 

produksjonen står i anlegget i 18-24 måneder, med utslakting av den største fisken jevnt fordelt 

på de siste 6 månedene. Det vil da til enhver tid være minst to årsklasser i anlegget. 

 

 

UTSLIPP FRA ANLEGGET  

Konsesjoner for matfiskproduksjon i innsjøer har en ramme på 325 tonn MTB (maksimal tillatt 

biomasse i anlegget), og det betyr at en søknad om to slike tilsvarer en årlig produksjon på inntil 

1.000 tonn fisk fra anlegget. Med en maksimal fôrfaktor på 1,2 for øret, vil det kunne bli brukt 

inntil 1.200 tonn fôr årlig, og følgende beregningsgrunnlag for utslipp kan legges til grunn, 

basert på Miljødirektoratets oppdaterte tall fra 2019 for produksjon av laks. 
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Tabell 3. Beregningsgrunnlag for et anlegg med 2 konsesjoner hver på 325 tonn MTB og årlig 

produksjon på inntil 1.000 tonn med 1.200 tonn fôrbruk. 

• Nitrogen = fôrbruk * 7,21 % – total produksjon * 2,72 % …..……………   59,3 tonn N 

• Fosfor = fôrbruk * 1,37 % – total produksjon * 0,42 % ………………….    12,2 tonn P 

• Organisk stoff = ½ (fôrbruk * 45 % – total produksjon * 20 %)………….    170  tonn C 

 

Samlete tilførsler til resipienten er beskrevet i tabell 3. Direkte biotilgjengelighet i tilførslene 

av fosfor avhenger av mengden som er oppløst (fosfat), som vil ha størst virkning på 

primærproduksjon i innsjøen fordi det kan bli nyttiggjort av algene direkte. Denne type tilførsler 

av fosfor fra fiskeoppdrett ligger på 30–40 % biotilgjengelighet (Braaten mfl. 1992).  

 
 

YTRE BELASTNINGER OG RØMMINGSSIKRING 

Anlegget vil bli dimensjonert og etablert i henhold til NS 9415. Det er utarbeidet 

lokalitetsrapport for lokalitet Ørevatnet (vedlagt søknaden), og ytre belastninger utgjøres av 

summen av vindpåvirkning i form av bøler, flomnivå i innsjøen og muligheter for problem 

knyttet til islegging og isgang Rømmingssikring vil derfor bli etablert i tråd med gjeldende 

forskrifter og standarder.  

 

Vannstandsvariasjoner vil påvirke opplegg for oppankring. Innsjøen er regulert mellom 

høydene 256,08 og 259,2 moh. NVE opererer med risiko for flomstigning på inntil 8 meter i 

Ørevatnet, men logging av vannstand de siste 18 årene viser at flomvannstand stort sett 

forekommer seint på høsten. Vannstand i Ørevatnet har siden 2003 vært på 261 moh. en gang 

høsten 2017. Det er kun 1,8 m over HRV på 259,2 moh., og i de siste 18 årene har det bare vært 

flomvannstand på rundt og så vidt over 260 moh. ti ganger. NVEs vurdering av flom på 8 meter 

opp ansees urealistiske. 

 

Vindeksponering er antatt stor, og særlig sørlige vinder påvirker sjiktningsforholdene i 

vannsøylen i innsjøen. Ved vår befaring 16. september 2020 var det jevn temperatur ned til 35 

meters dyp, og ved NVEs undersøkelser i innsjøen fra mars 1992 til august 1993 ble det heller 

ikke målt sjiktning hverken om sommeren eller vinteren ned til 25 m dyp (Tvede 1993). 

Vanligvis vil en i mindre vindpåvirkete innsjøer regne med at det etableres en 

temperatursjiktning ved rundt 10 m dyp gjennom sommeren.   

 

Islegging og isgang kan medføre problem for merdbaserte anlegg. NVE har utarbeidet en 

rapport om is og vanntemperatur i 1993 i forbindelse med opprusting av Skjerka kraftverk 

(Tvede 1993). Nordre del av Ørevatnet er vanligvis islagt på vintrene, mens det er en åpen råk 

fra utløpet av Skjerka kraftverk og sørover i innsjøen. Registreringer fra 11 år mellom 1923 og 

1950 viste at midlere dato for islegging var 18. desember og det var isfritt 26. april. I Nordre 

del var det en råk ved innløpet fra elven, men generelt er det bedre og tykkere is nord.  

 

Det er nettopp publisert en sammenstilling om is-utvikling i norske innsjøer gjennom 100 år 

(L’Abee-Lund mfl. 2021), der en vurderer tidsutvikling for blant annet islegging og issmelting 

forhold både geografisk plassering, høyde over havet og avstand fra kysten. Islegging skjer nå 

sannsynligvis minst tre uker seinere og isgang sannsynligvis to uker tidligere enn det Tvede 

(1993) antyder for Ørevatnet for årene 1923-1950. Islegging på Ørevatnet vil da antydningsvis 

nå skje andre uke i januar og isgang skjer andre uke i april i gjennomsnitt. Istykkelse er avhengig 

av kuldeperioden og mengde snø.  
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OM BRAKKLEGGING 

I et anlegg som produserer matfisk som ørret og røye over en 2-3 årsperiode, er det ikke mulig 

å brakklegge lokaliteten mellom hvert utsett, slik akvakulturdriftforskriften har krav som 

hovedpunkt i §11 om smittehygiene. Slik brakklegging gjelder for matfiskanlegg i sjø, og blir 

regnet som et avgjørende tiltak for å hindre smitteoppbygging, men for merdbasert 

matfiskproduksjon i innsjøer slik som her, er dette ikke mulig å gjennomføre. For Åseral Ørret 

AS er det ikke aktuelt å etablere en slik praksis. 

 

 

OM BRUK AV STEDEGEN STAMME 

Åseral Ørret søker ikke om bruk av stedegen stamme som grunnlag for produksjonen i 

Ørevatnet. Opprinnelig var det diskutert å benytte settefisk fra «stedegen stamme» fra 

klekkeriet på Syrtveit i Evje og Hornnes kommune. Der har en hatt «Sandvassaure», som ble 

fisket opp i Sandvann, rett under Juvassdammen, nord i Logndalen. Det er en av de få plassene 

i Åseral fisken overlevde tiden med sur nedbør.  

 

Klekkeriet på Syrtveit hadde tidligere en produksjon på ca. 20.000 yngel pr år, men pga. 

nedgang i utsettinger blir det nå produsert færre enn 10.000 yngel årlig av denne stammen. 

Dette er ikke tilstrekkelig for en kommersiell produksjon, og Åseral Ørret AS ser det som 

ønskelig å kunne benytte samme genetisk materiale som Norsk Ørret AS i Sirdal. De benytter 

den såkalte Fossbekk-stammen, som har vært utsatt i Sira-Kvina vassdraget i en årrekke og 

regnes som stedegen stamme for denne regionen, og en benytter Lerøy sitt tidligere 

settefiskanlegg på Heggland i Tysnes kommune som settefiskanlegg. 

 

Telemarkrøye AS i Fyresvatnet har imidlertid fått tillatelse fra Mattilsynet dato 01.10.2020 for 

å kunne fravike kravet om stedegen stamme og i tillegg kunne ta inn desinfisert rogn. Åseral 

Ørret AS håper tilsvarende også kan gjelde for deres planlagte produksjon. 
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VIRKNINGER FOR NATURMILJØ OG SAMFUNN  

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet for denne vurderingen består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket 

ved gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet 

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

 

Tiltaksområdet for denne omsøkte etableringen av en oppdrettslokalitet i Ørevatnet, og 

inkluderer i første rekke de arealbeslag som merdanlegget medfører. Planlagt landbasen vil ligg 

på østsiden av Ørevatnet i nordre ende. Landbase omfattes ikke av denne søknaden.  

 

Influensområdet omfatter også de tilstøtende områder som påvirkes av tiltaket, i hovedsak de 

åpne vannmasser og bunnen under anlegget, der tilførslene kan påvirke naturmiljøet. Dette 

overvåkes årlig i henhold til vannforskriften og vanndirektivets veileder 2:2018. For andre 

bruksinteresser og samfunnsinteresser for øvrig, vil influensområdet kunne variere. 

 

FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som 

er at artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at 

mangfoldet av naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og 

produktivitet blir ivaretatt så langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 

Denne søknadsdokumentasjonen vurderer i hovedsak mulige virkninger og konsekvenser for 

forhold knyttet til økte tilførsler til resipienten Ørevatnet. Det planlegges årlig overvåking av 

vannkvalitet og økologisk status i innsjøen, og det er gjennomført en innledende vurdering 

basert på månedlige målinger utført av Åseral Ørret AS sommeren 2020 (Wathne & Johnsen 

2021). Med tillegg av vurdering av friluftslivsinteresser presentert i denne dokumentasjonen, 

er kunnskapsgrunnlaget vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne 

konsekvensutredningen (§ 8). Føre var prinsippet behøver derfor ikke å komme til anvendelse 

i denne sammenhengen (§ 9). Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til de 

samlede belastningene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaksområdet (§ 10). I dette tilfellet 

omfatter det i hovedsak påvirkninger av utslipp fra planlagt nytt anlegg.  

 

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 er det omsøkte tiltaket et 

Vedlegg II tiltak som skal behandles etter § 12 i nevnte forskrift. I forhold til § 12 i forskriften 

kan tiltakshaver be om at ansvarlig myndighet avklarer om tiltaket skal konsekvensutredes eller 

selv foreta en konsekvensutredning. Hvis et tiltak antas å kunne få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn, og virkningene ikke er tilfredsstillende belyst i søknaden, skal ansvarlig 

myndighet kreve tilleggsutredninger etter § 27. Krav om tilleggsutredning skal sendes 

forslagsstilleren innen fire uker etter fristen i høringen av søknaden.  

 

I dette tilfelle anser søker kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig belyst til å kunne si at 

tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger på miljø, biologisk mangfold og samfunnsinteresser, 

og en vurderer det slik at denne søknaden ikke trenger noen ytterligere konsekvensutredning 

utover det som her er presentert. 
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OM USIKKERHET VED VURDERINGENE 

Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet ved de foretatte vurderinger diskuteres. 

Dette inkluderer også vurdering av kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at 

når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig og eller irreversibel 

skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en risiko for alvorlig 

eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

I denne, som i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskapen om naturmiljø og 

det biologiske mangfoldet ofte være bedre enn kunnskapene om effekten av det aktuelle 

tiltakets påvirkning. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og 

virkninger, vil usikkerhet i enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå 

ulikt ut.  

 

Dette medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større usikkerhet 

i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. For 

biologiske forhold med middels til stor verdi er det imidlertid en mer direkte sammenheng 

mellom omfang av påvirkning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi 

tilsvarende usikkerhet i konsekvens.  

 

I denne konkrete vurderingen er kunnskapsgrunnlaget omkring naturverdier «godt» dekket opp, 

og videre er virkningene av tiltaket belyst gjennom gode og anerkjente modeller for vurdering 

av denne type innsjøers tålegrense for denne type tilførsler. Verdivurderingene av innsjøens 

naturmangfold tilsier lave verdier med akseptabel usikkerhet rundt tiltakets påvirkning. 

 

Der det videre er aktuelt med «store verdier» eller ved forventning om «vesentlige og eller 

irreversible skader», skal det stilles særlige krav til dokumentasjon. I dette tilfellet er ikke noen 

av disse vilkårene tilstede, og det anses derfor å være knyttet liten usikkerhet til vurderingene 

av virkning og konsekvens i denne rapporten. Det planlagte tiltaket vil ikke medføre risiko for 

vesentlig eller irreversible skader på naturmiljø med stor verdi, og ved årlig overvåking av 

økologisk status i resipienten, vil det uansett være mulig å justere kurs underveis.  
 

 

RESIPIENTEN ØREVATNET  

Ørevatnet (NVE innsjønummer 1158) ligger i Mandalsvassdraget (NVE vassdragsområde 022) 

og er 3,81 km² stort. Innsjøen har et nedbørfelt på 1.004 km² med en spesifikk tilrenning på 

54,1 l/s/km², som gir en middeltilrenning på 54,32 m³/s eller en årlig tilrenning på 1.713 

millioner m³. Det gir en hydrologisk belastning på 450 m³/m²/år (tabell 4).  

Tabell 4. Morfologiske og hydrologiske data for Ørevatnet i Åseral kommune. 

 

Innsjøareal Nedbørfelt Spes. avr. Tilrenning Hydrologisk belastning 

km2 km2 l/s/km2 mill. m3/år m3/ m2/år 

3,81 1.004 54,1 1.713 450 

   

Store deler av nedbørfeltene i nord er regulert til kraftformål, slik at vannføringen inn i innsjøen 

fra de opprinnelig største feltene nå er overført til Nåvatnet og mot Skjerka kraftverk. Det ble 

satt i drift i 1997 og henter vann fra det ovenforliggende Øvre Skjerkavatnet og fører dette til 

Ørevatnet. Innsjøen reguleres mellom LRV = 256,08 moh. og HRV = 259,20 moh. 
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Det finnes dybdekart i NVEs innsjødatabase for den sørlige delen av innsjøen sør for veibroen, 

og største dyp er her litt over 40 m like sør for utløpet av Skjerka kraftverk. Det er ikke 

tilsvarende for nordre del av Ørevatnet, men innledende opploddinger viser at det er dybder på 

opp mot 60 m midt i innsjøen på hele strekningen der det er planlagt plassert oppdrettsanlegg. 

 

 

HYDROLOGI OG REGULERINGER 

Vannutskiftingen i Ørevatnet er sterkt påvirket av vassdragsreguleringer, både ved overføringer 

i nedbørfeltet som føres til Skjerka kraftverk med utløp til Ørevatnet og ved at Ørevatnet er 

magasin for nedenforliggende Håverstad kraftverk fra et inntak helt i sørenden. Middel-

tilrenning til Ørevatnet er på 54,3 m³/s, som de siste årene stort sett er fordelt 50:50 mellom 

innløpet i nord og avløp fra Skjerka kraftverk på årsbasis, mens tilrenningen på vårflommen i 

april og mai dominerer i innløpet i nord (figur 6 og 7).   

 

Det er innhentet opplysninger fra Agder Energi for årene 2003-2020 om både vannstand og 

fordeling av vannføring til Ørevatnet gjennom naturlig nedbørfelt fra nord og fra Skjerka 

kraftverk. Avløp fra Skjerka fører i mindre grad til vannutskifting i nordre del av Ørevatnet. 

Resultatene presentert her er «nøytralisert» for ikke å presentere bedriftsinterne forhold hos 

energiprodusenten.  

 

 
 

Figur 6. Daglig målt tilrenning til Ørevatnet samlet, som sum av tilrenning i nord og utløp fra 

Skjerka kraftverk fra 1. januar 2003 til 27. august 2020. Tallene er stilt til disposisjon av Agder 

Energi AS.  

 

 
 

 

Figur 7. Andel av den samlete tilrenningen til Ørevatnet som kommer med innløpet i nord for 

årene 2003-2020 (til venstre) og fordeling gjennom året (til høyre) basert på månedsmiddel i 

perioden 2003-2020. Tallene er stilt til disposisjon av Agder Energi AS 
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VANNSTAND 

Vannstanden i Ørevatnet varierer avhengig av tilrenning og tapping til kraftverk. Flommer de 

siste 18 årene har stort sett forekommet på seinhøsten, og medført en vannstand i Ørevatnet på 

inntil 1,8 m over HRV på 259,2 moh. høsten 2017 (figur 8).  Ti ganger de siste 18 årene har 

det vært flomvannstand over 260 moh. i Ørevatnet. Nedtapping mot laveste regulerte vannstand 

på 256,08 moh. har ikke skjedd i denne måleperioden. Bare i 2003 og 2004 var man under 256,5 

moh, mens vannstand i årene etter bare unntaksvis har vært under 257 moh. Gjennomsnittlig 

ligger vannstanden i Ørevatnet i årene 2003-2020 på 258,6 moh., med litt variasjon mellom 

årene, der 2003-2007 ligger lavere, mens det de siste årene har vært noe høyere (figur 9). 

Variasjon i gjennomsnittlig vannstand gjennom året for perioden 2003-2020 er marginal (figur 

9). 

 

 
  

Figur 8. Daglig målt vannstand i Ørevatnet fra 1. januar 2003 til 27. august 2020. Tallene er 

stilt til disposisjon av Agder Energi AS.  
 

 
 

 

Figur 9. Vannstandsvariasjon mellom år (til venstre) og gjennom året (til høyre), basert på 

årsmiddel og månedsmiddel i perioden 2003-2020. Tallene er stilt til disposisjon av Agder 

Energi AS. 
 

 

VANNDIREKTIVET OG VANNKVALITET 

Mandalsvassdraget er forsuret og ble fullkalket første gang i 1997, og helt siden den gang har 

det vært gjennomført undersøkelser av vannkjemien i vassdraget (Hellen & Hindar 2019). I 

ettertid er det også etablert doseringsanlegg for silikat for raskere avgiftning av aluminium. Det 

var tidligere en kalkdoserer oppstrøms Ørevatnet, men denne er utgått. 
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Ørevatnet er tidligere undersøkt i forbindelse med overvåking av forsurete vassdrag. Innsjøen 

ble undersøkt i 2004 (Hesthagen 2005) og 2012 (Larsen og Ledje 2013), og fargetallet ble målt 

til hhv. 29 og 42 mg Pt/l. Det finnes også målinger av fargetall fra utløpet i 2009 (Hesthagen 

mfl. 2010) og 2012 (Vannmiljø: lok.id. 022-55775) på hhv. 41 og 32 mg Pt/l. Disse målinger 

viser at innsjøen ikke er humøs, men klar. Kalsiummålingene fra de samme undersøkelsene 

ligger mellom 0,53–0,77 mg Ca/l, som samsvarer med at den er svært kalkfattig type 1c, og 

målingene av totalt organisk karbon (TOC) mellom 4,5–5,2 mg C/l.  

 

Målingene fra Ørevatnet i 2020 (Wathne & Johnsen 2021) til denne søknaden viser at kalsium, 

fargetall og TOC har et snitt på hhv. 0,6 mg Ca/l, 35 mg Pt/l og 4,7 mg C/l. Selv om innholdet 

av organisk karbon ligger rett innenfor grenseverdiene til vanntype L202 (2–5 mg C/l), er 

fargetallet klart over 30 mg Pt/l, som tilsier at innsjøen er humøs. Revidert vanntype er L203c, 

dvs. middels høyde (200–800 moh.), svært kalkfattig type 1c (Ca 0,50–0,75 mg/l) og humøs 

(fargetall > 30 mg Pt/l, TOC 5–15 mg/l)».  

 

Økologisk tilstand er i vanndirektiv-databasen «Vann-Nett» antatt «god» med risiko for ikke å 

nå miljømålet grunnet «stor grad av påvirkning» fra sur nedbør og forsuring. Det er også anført 

«middels grad av påvirkning» fra vannkraftproduksjon. Innsjøen er i «liten grad» påvirket av 

landbruksavrenning eller tilførsler fra kloakkavløpsanlegget Kyrkjebygd RA med 2000 PE.  

 

 

ØKOLOGISK STATUS 2020 

Den økologiske tilstanden i Ørevatnet var sommeren 2020 tilsvarende tilstand «god», og med 

en gjennomsnittlig økologisk kvalitetsratio på 0,698, ligger tilstanden godt innenfor 

Vanndirektivets krav om minst «god» økologisk tilstand (tabell 5). Eutrofieringsparameterne 

innenfor kvalitetselementene «næringssalter» (fosfor, nitrogen og siktedyp) og 

«planteplankton» (klorofyll-a, algevolum, PTI og Cyanomax) tilsvarte hhv. tilstand «god» og 

«svært god», og forsuringsparameterne (pH, ANC og LAL) tilsvarte tilstand «god». Det var 

også hovedsakelig lave verdier av tungmetaller i overflatevannet i Ørevatnet, men med noe 

høyere verdier av bly og sink. For detaljer i undersøkelsene vises til Wathne & Johnsen (2021), 

som er vedlagt søknaden i sin helhet. 

 

Ørevatnet er tidligere undersøkt i forbindelse med overvåking av forsurete vassdrag og 

utviklingen fra 2004 til 2020 viser at tilstanden til vannkvaliteten i Ørevatnet er stabil og god. 

Det har vært liten endring innenfor eutrofieringsparameterne som hovedsakelig har vært «svært 

gode», utenom siktedypet. Det har vært noe variasjon innenfor forsuringsparameterne, med en 

forbedring fra 2018 til 2020. 

Tabell 5. Klassifisering av økologisk tilstand i Ørevatnet 2020 etter Vanndirektivets veileder 

02:2018. Romertall og farger refererer til tilstandsklasse, der angitt farge er samlet vekting av 

alle delene i hvert av de to kvalitetselementene. Økologisk tilstand tilsvarer den «verste» av 

tilstandsklassene til de to kvalitetselementene. 

 
I = «Svært god» II = «God» III = «Moderat» IV = «Dårlig» V = «Svært dårlig» 

 

Ørevatnet 
Vannkjemiske kvalitetselement Biologiske kvalitetselement Økologisk 

tilstand Tot-P Tot-N Siktedyp pH ANC LAl. Kloro.-a Algevol. PTI Cyanomax 

2020 I I III I I III I I I II II 
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TÅLEGRENSE ØREVATNET 

Dype og store innsjøer med stor vanngjennomstrømming, slik som Ørevatnet, er ofte de mest 

næringsfattige innsjøene. Virkningen av ekstra tilførsler av næringsstoff vil variere svært mye 

fra innsjø til innsjø, og det er utviklet gode modeller som beskriver sammenhengen mellom 

tilførsler og deres effekt i innsjøene (Vollenweider 1976; Rognerud mfl. 1979; Berge 1987). 

Særlig store vanntilførsler, og dermed hyppig utskifting av innsjøens vannmasser, virker 

fortynnende på tilførslene. En innsjø med hyppig vannutskifting kan således tåle større 

næringstilførsler enn en tilsvarende innsjø med sjeldnere vannutskifting (Vollenweider 1976; 

Rognerud mfl. 1979; Berge 1987). Samtidig er næringsstoffenes tilgjengelighet for algene også 

med å avgjøre responsen i innsjøenes økosystem (Berge & Källqvist 1990; Braaten mfl. 1992).  

 

  

 

 

 

 

Figur 10. Vollenweider-diagram for sammen-

heng mellom fosforbelastning og vann-utskifting 

(hydrologisk belastning) for hele Ørevatnet. Blå 

linje viser øvre grense for akseptabel belastning 

og rød linje øvre grense for uakseptabel 

belastning. 

 

Modellen for dype innsjøers tålegrenser for fosfortilførsel ble utarbeidet av Vollenweider 

(1976), og vises ved sammen-hengen mellom fosforbelastning på innsjøens produktive areal og 

vann-utskifting uttrykt som hydrologisk belastning (figur 10). Ørevatnet har et stort nedbørfelt 

som samlet sett gir stor vannutskifting, og siden innsjøen er lite påvirket av næringstilførsler, 

har den svært god gjenværende resipientkapasitet. Dette er vist i (figur 10), der nåværende 

situasjon er illustrert med blå sirkel og situasjon med tilførsler fra oppdretts-anlegg på 

1000 tonn årlig er vist med grønn. Begge ligger godt under grense for «akseptabel» belastning, 

som viser overgang fra tilstand «god» til «moderat».  

 

TUNGMETALLER I ØREVATNET 2020 

Det var hovedsakelig små mengder tungmetaller i overflatevannet i Ørevatnet i sommerhalvåret 2020.  

Gjennomsnittlig innhold av arsen, kadmium og kvikksølv tilsvarte tilstand «svært god».  Kobber, krom 

og nikkel tilsvarer tilstand «god», mens bly og sink hadde snitt på hhv. 0,69 og 5,54 µg/l, som tilsvarer 

tilstand «moderat» (tabell 6). Sink ansees ikke å være problem for fisk, og grenseverdien for bly i 

drikkevann er hele 10 µg/l (FHI).  

Tabell 6. Innhold av tungmetaller i overflatevannet i Ørevatnet sommeren 2020. Verdiene er oppgitt 

som gjennomsnitt av de månedlige prøvene fra juli–oktober og klassifisert i henhold til 

Miljødirektoratets veileder M-608 (MD 2016). 

Metall 
Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Nikkel Sink Kvikksølv 

µg As/l µg Pb/l µg Cd/l µg Cu/l µg Cr/l µg Ni/l µg Zn/l µg Hg/l 

Snitt 0,134 0,69 0,017 1,2 0,15 0,6 5,54 < 0,001 
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RØDLISTEARTER 

Artsdatabankens artskart har verken registreringer av ål eller elvemusling i innløpene til 

Ørevatnet eller i områdene like nedstrøms i Ørevatnet. Nærmeste lokaliteter med ål er en 

gammel observasjon i Egsåvatn sørøst i Åseral fra 1918, og gjort av Hartvig Huitfeldt-Kaas. 

Han var ansatt ved Universitetet i Oslo fra 1894 og er en av nestorene i norsk ferskvannsøkologi. 

 

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

Øvre deler av Mandalsvassdraget var tidligere sterkt preget av forsuring, og de fleste av 

ørretbestandene i vassdraget ble utryddet. På 1980-tallet ble det satt i gang utsettinger av 

bekkerøye som tåler forsuring bedre. Dette opphørte da direktoratet for naturforvaltning (DN) 

i 2005 satte en stopper for utsetting av fremmede arter.   

 

Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Ørevatnet (Hesthagen mfl. 2010; Gustavsen 2012). 

Mandalsvassdraget kalkes fremdeles og overvåkes årlig. Kalkdosereren ovenfor Ørevatnet er 

nedlagt, men vannkvalitet overvåkes oppstrøms Ørevatnet ved Kyrkjebygd som 

referansestasjon. Her er også to stasjoner for overvåking av bunndyr oppom Ørevatnet (Hellen 

& Hindar 2019).  

 

Gustavsen (2012) gjennomførte undersøkelser i Ørevatnet høsten 2011 med både bunngarn og 

flytegarn. Det ble i hovedsak fanget ørret, men også en bekkerøye i bunngarnene. Av ørretene 

i fangsten var 35 % befengt med innvollsparasitter. Fangst pr innsats (CPUE) beregnet av fangst 

i bunngarnene inntil 6 meters dyp gav 11,7 ørret pr. 100 m² garnareal. Hesthagen mfl. (2010) 

beregnet en CPUE ved prøvefiske i 2004 og 2009 på henholdsvis 14,6 og 19,2 individ. 
 

Hesthagen mfl. (2010) samlet inn dyreplankton fra vertikalt planktontrekk fra innsjøens antatt 

dypeste parti, og fant at den forsuringstolerante vannloppearten Bosmina longispina dominerte 

sammen med vannloppen Diaphanasoma brachyurum.med forekomst av gelekrepsen 

Holopedium gibberum. Hoppekrepssamfunnet besto av artene Eudiaptomus gracilis og 

Heteocope saliens.  
 

 

ANDRE BRUKERINTERESSER 

Det antas å være noe fritidsfiske i Ørevatnet basert på observasjon av naust og båter langs 

østsiden opp mot Kyrkjebygda. Innsjøen er stor, og båndlagt areal med et slikt opdrettsanlegg 

vil i liten grad begrense mulighetene for fritidsfiske eller annen friluftsaktivitet på innsjøen. Der 

anlegget planlegges er Ørevatnet omtrent 450 m på tvers, og ferdsel med småbåter vil ikke bli 

påvirket av et anlegg. Rundt oppdrettsanlegg er det en sone på 100 meter hvor det ikke er lov 

å fiske, selv om det kan være fristende 

 
 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 

Åseral kommune har pr 3. kvartal 2020 et folketall på 932 innbyggere. Aldersfordeling i 

kommunen er preget av «forgubbing», og prognosene for utvikling i folketallet er negativ med 

en forventet befolkning på 832 innbyggere i 2030 (SSB). Åseral Ørret AS vil på sikt kunne 

regne med en sysselsetting på 15 hel- og deltidsansatte. Dette vil utgjøre et betydelig bidrag til 

næringsgrunnlaget i Åseral kommune. 
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SAMLET VURDERING 

Samlet sett vil de to omsøkte anleggene med produksjon av fisk ha ubetydelige konsekvenser 

for de aller fleste vurderte fagområder / interesser. Innsjøen har i 2020 god økologisk status, og 

ved full produksjon noen år fra i tid vil belastning av næringssalter kunne være målbar i 

innsjøen. Tålegrensebetraktninger viser at det imidlertid ikke vil medføre at vannforekomsten 

endrer status fra «god» til «moderat» etter Vanndirektivet. Innholdet av næringssaltene fosfor 

og nitrogen tilsvarer i 2020 tilstand «svært god», og videre årlig overvåking av innsjøen vil 

sikre at en har god kontroll med dette. Med en middels positiv virkning for øvrige 

samfunnsinteresser i form av sysselsetting, blir samlet vurdering en ubetydelig konsekvens 

(tabell 7). 
 

Tabell 7. Samlet vurdering av verdi, virkning og konsekvens for Åseral Ørret AS sin søknad om 

to konsesjoner for oppdrett av matfisk ørret i Ørevatnet. 
 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

 Stor neg.    Middels      Liten / ingen     Middels    Stor pos. 
Konsekvens 

Verneinteresser 
----------------------- 

    
---------------------------------------------------------- 

                                                Ubetydelig (0) 

Landskap 
----------------------- 

                     
---------------------------------------------------------- 

                                             Ubetydelig (0) 

Biomangfold ----------- ----------- 
                

---------------------------------------------------------- 
                                                Ubetydelig (0) 

Fisk og ferskvann ----------- ----------- 
               

---------------------------------------------------------- 
                                    Liten negativ (-) 

Rødlistearter 
----------- ----------- 

    
---------------------------------------------------------- 

     
Ubetydelig (0) 

Vannkvalitet og 

vannforsyning 
----------- ----------- 

        
---------------------------------------------------------- 

                                                Ubetydelig (0) 

Friluftsliv ----------- ----------- 
            

---------------------------------------------------------- 
                                              Ubetydelig (0) 

Øvrige samfunns- 

interesser 
 

---------------------------------------------------------- 
                                                               Positiv (+) 

Samlet vurdering  
---------------------------------------------------------- 

                                                Ubetydelig (0) 
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