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Det er lokal usikkerhet omkring vannutskifting i det planlagte merdanlegget med ørret i 

Ørevatnet. Dette er særlig fryktet i perioder med liten tilrenning fra elven i nord. Rådgivende 

Biologer AS er bedt om å vurdere risiko for massedød knyttet til denne problematikk. 

 

Historikk 
 

Først litt historikk og bakgrunn omkring oppdrett av fisk i merder. Dette springer ut fra at lokale 

fiskere hadde erfaring med låssetting av fisk som brisling langs land. Det er videreutviklet ved 

at så godt som all matfiskproduksjon av laks i dag skjer i merdanlegg i sjø, der tetthet av fisk i 

merdene i perioder kan være stor. Episoder med massedød i disse anleggene skyldes tidligere 

at de lå på ugunstige lokaliteter og kunne få problem med miljø knyttet til oppvelling av 

hydrogensulfid. Seinere har det vært sykdom som har vært hovedproblemet. 

 

Samtidig skal det ikke underslås at når en har store mengder fisk i merder med liten 

vannutskifting, kan de oppleve problem med tilstrekkelig oksygentilgang, og dårlig vekst og 

lettere angrep av sykdom er typiske responser. Dette gjelder særlig ved høye temperaturer, da 

fisken trenger mye oksygen, samtidig som innholdet av oksygen i vannmassene er lavere ved 

høye enn ved lave temperaturer. Ved tidligere EWOS Innovation sin lokalitet i Lønningdal i 

Bjørnafjorden kommune, ble det derfor prøvd med tilsetting av oksygen til sjøvannet, men dette 

var en kostbar og svært lite effektiv sak. Generelt har fisken det bra med hensyn på oksygen i 

de nesten 1000 anleggene langs kysten. Så er det spørsmålet om det er mindre gjennom-

strømming i merdanlegg i ferskvann,  

 

Tidlig i oppdrettsnæringens utvikling ble også smolt produsert i merdanlegg i innsjøer. Og 

allerede på slutten av 1960-tallet var en i gang med merdbasert oppdrett i Skogseidvassdraget, 

den gangen med matfiskproduksjon av regnbueørret. Slike merdanlegg krever små 

investeringer, og det ble snekret slike anlegg i mange innsjøer langs kysten utover på 1970-

tallet. Undertegnede reiste som veileder fra Havforskningsinstituttet til oppdrettere med slike 

anlegg i innsjøer allerede midt på 980-tallet, og har besøkt og hatt tilsyn med overvåking i 

anslagvis 25 slik anlegg rundt omkring. Nå er det få av disse igjen, mest på grunn av 

forurensingsbelastning og ikke fordi fisken ikke fikk tilstrekkelig med oksygen. Mange av disse 

anleggene lå nemlig i små innsjøer med små nedbørfelt.   

 

Vannhastighet i innsjøer 

 

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. 

Middeltilrenning 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. 
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I innsjøer er det ikke tidevannsbevegelse, og det kan være naturlig å tenke at vannføringen i en 

innløpselv sørger for vannutskifting i merdanlegg. Når vannføringen til innsjøen fra nord er så 

godt som null, og alt går til Skjerka kraftverk, kan dette selvsagt føles bekymringsfullt. Men 

hva betyr dette? Ørevatnet ved planlagt lokalitet er 450 meter bred, og med dyp sjiktning av 

vannmassene er overflatelaget i hvert fall 15 meter dyp og har da et tverrsnitt på 6.200 m². 

Innløpet fra nord har en gjennomsnittlig vannføring på ca. 27 m³/s, og det medfører en 

gjennomsnittlig vannhastighet på omtrent 4 mm/s eller 1/1.000 km/t. Ved 0 m³/s i tilrenning 

blir den tilsvarende vannhastigheten altså 0 mm/s,- som egentlig ikke er store reduksjonen. 

 

De største vannbevegelsene i Ørevatnet skjer ved at langsgående vinder setter opp vesentlig 

større vannhastigheter, som kan være synlige ved hvite langsgående skum-striper på innsjøen 

(såkalte Langmuirske bølger). Horisontal vinddrevet strøm kan ha hastigheter på 10-20 cm/s i 

innsjøer der vinden får tak. Ved de gjennomførte strømmålingene i Ørevatnet var gjennom-

snittshastighetene henholdsvis 5, 4 og 3 cm/s på 10, 30 og 48 meters dyp, og det ble observert 

strømstille perioder i bare 4,4 % av tiden på 10 meters dyp. Største strømhastighet ble observert 

med 25 cm/cm. Det meste av vanntransporten på 10 meters dyp ved lokaliteten går faktisk mot 

nord med 26 m³/m²/døgn.  

 

Det er altså ikke vannføringen i elven i nord som setter opp overflatestrømmer i Ørevatnet. 

Overflatestrømmene er mer enn 10 ganger sterkere enn det, og er i hovedsak både styrt og satt 

opp av vind.  

 

Rådgivende Biologer AS har målt strøm ved flere tilsvarende merdanlegg i innsjøer, blant annet 

i Skogseidvatnet der det har vært drevet oppdrett siden 1960-tallet først av regnbueaure og nå 

av laksesmolt. Ved alle lokalitetene var strømhastighetene lavere enn i Ørevatnet med 

gjennomsnitt på bare 1,8 cm/s på 1 meters dyp og 1,5 cm/s på 8 meters dyp. Tilsvarende og lavere 

målinger ble det også funnet på de to andre lokalitetene i Skogseidvatnet. Det er altså relativt god 

vannhastighet i perioder i Ørevatnet i forhold til gode oppdrettslokaliteter i andre innsjøer, der det aldri 

har vært opplevd akutte kriser med hensyn på oksygenmangel de siste over 50 årene.  

 

Tiltak 
 

I merdanlegg i innsjøer vil en alltid sørge for å ha overvåking av både temperatur og 

oksygenmetning i vannsøylen. Tettheten og mengden av fisk i merdene vil alltid måtte tilpasses 

slik at den ikke blir for stor. I flere av de lavtliggende innsjøene der en tidligere hadde anlegg, 

kunne temperaturen sommerstid bli på over 20oC, noe som gav dårlig vekst og også høyere 

risiko for uønskete episoder. Noen anlegg etablerte strømsettere som kunne hente kjøligere 

vann dypere nede, og samtidig sette opp en vannbevegelse gjennom merdene for å sikre tilførsel 

av friskt vann med oksygen. I Ørevatnet vil nok temperaturene ikke kunne komme så høyt. 
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