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NVEs vurdering av oppdrettsanlegg for matfiskproduksjon av ørret i Ørevatnet i 

Åseral kommune, Agder 

NVE viser til henvendelse av 12.6.2020. 

Omtale av plan for tiltaket 

Åseral Ørret AS har planer om å etablere merdbasert flytende produksjonsanlegg for matfiskproduksjon 

av ørret i Ørevatnet i Åseral kommune. Ørevatnet ligger nord i Mandalsvassdraget, med tettstedet 

Kyrkjebygda i nordenden av innsjøen. Det planlegges et anlegg med inntil 2 x 325 tonn MTB, til 

sammen 650 tonn MTB. Dette tilsvarer en årsproduksjon på inntil 1.000 tonn.  

Anlegget vil bli bygget 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 20 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.  

Det er foreløpig valgt ut to mulige lokaliteter for plassering av anlegget, der en av medeierne er 

grunneier. Begge lokaliteter ligger til eiendommen gnr. 1 bnr. 3 på vestsiden av Ørevatnet, og anlegget 

er tenkt plassert vest for midtlinjen i innsjøen (se kart under). Nordre plassering av anlegg er omtrent 

150 meter fra land. Søndre plassering av anlegget ligger nærmere land. Ved begge lokaliteter vil 

anlegget ha dybder på omtrent 50 meter under merdene. Det planlegges etablert landbase på østsiden av 

innsjøens med utgangspunkt i to mulige områder. Her vil det på sikt bli etablert fôrlager, verksted og 

kontorer med nødvendige funksjoner i bygning på land. Det vil derfor bli lite behov for slike 

installasjoner på planlagt flytende anlegg ute på innsjøen. 

Fisken som skal settes ut i merdanlegget er Sandvassaure, som har sin genetiske opprinnelse fra 

Sandvann i Åseral. Fisken kommer fra klekkeriet på Syrtveit i Evje og Hornnes.  
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NVEs vurdering 

NVE skal vurdere tiltaket opp mot § 8 i vannressursloven. Det skal vurderes om vassdragstiltaket kan 

være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen. 

Rådgivende Biologer, som er konsulent for utarbeidelse av søknad, skriver at tiltaket vil godkjennes av 

NVE fordi det ikke er snakk om vannuttak. Vi vil minne om at vannressursloven ikke bare gjelder 

vannuttak, men også fysiske inngrep.  

Rådgivende biologer har ikke gjort noen vurdering av tiltakets konsekvenser for allmenne interesser 

utover forurensingssituasjonen. Etter NVEs vurdering vil anlegget medføre en endring av 

landskapsrommet, men er planlagt i et område som allerede er påvirket av tekniske inngrep, som vei og 

regulering til kraftutbygging. I henhold til naturbase og artskart, sjekket 12.8.2020, er det ikke registrert 

truede eller sårbare arter/naturtyper.   

NVE mener at virkninger av tiltaket primært vil være knyttet til tekniske inngrep i forbindelse med 

etableringen av anlegget og evt. forurensning som følge av driften.  

 

Så lenge tiltaket blir behandlet etter annet relevant lovverk hos Fylkesmannen, fylkeskommunen 

og Sirdal kommune, mener NVE at planene ikke vil kreve ytterligere behandling etter 

bestemmelsene i vannressursloven.  
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NVEs veiledning 

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, 

og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som 

pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe 

for allmenne og private interesser. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt 

av tiltaket, kan dette utløse konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen bør i så tilfelle sendes NVE 

for vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE med hjemmel 

i vannressursloven § 59 vurdere pålegg om retting. Iverksetting av konsesjonspliktige tiltak uten 

nødvendig tillatelse er straffbart etter vannressursloven § 63. 

Vi minner om at tiltaket må avklares i forhold til andre relevante lovverk, for eksempel plan- og 

bygningsloven, lakse- og innlandsfiskloven og forurensningsloven. Tiltakshaver er ansvarlig for 

eventuelle skader og ulemper for private interesser som følger av tiltaket.  

 

Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Kristine Naas 

Seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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