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Statsforvalteren i Rogaland  

Saksbehandler 

Susanne Bøe suboe@statsforvalteren.no 

Bergen, 9. juni 2021. 
 

Etterspurt tilleggsinformasjon til 

Søknad om endret utslippstillatelse etter forurensingsloven  

for lokalitet 12116 Ilsvåg med konsesjonsnummer RV0010 
 

Etter brev fra Statsforvalteren i Rogaland av 25. mars 2021 med invitasjon til å søke om endret 

utslippstillatelse, søkte Ilsvåg Holding AS 20. april om justert utslippstillatelse for sitt 

settefiskanlegg på lokalitet 12116 Ilsvåg (konsesjonsnummer RV0010) tilbake til rammen for 

den opprinnelige konsesjonen fra 1997, med produksjon av 1,5 millioner fisk på inntil 250 

gram, tilsvarende en produksjon på 375 tonn fisk.  

 

Det er i e-post i dag 9. juni 2021 etterspurt litt tilleggsinformasjon, som her vil bli redegjort for  

 

Fôrbruk og fôrfaktor 

 

Anlegget produserer 1,5 millioner fisk, og vil ha anledning til å produsere fisk på inntil 250 

gram. Det gir en årlig produksjon på 375 tonn fisk. I dag oppnår man en fôrfaktor på mellom 

0,9 og 1,0 og ønsker derfor å ha en ramme på inntil 375 tonn fôr årlig. 

 

Utslipp til ytre miljø 

 

Det er ikke installert noe mekanisk renseanlegg på avløpet fra anlegget. Avløpet går gjennom 

en pålagt sikring mot rømming, der fiskefellen jar 4 mm spalteåpning på en 3m bred rist som 

er skråstilt med 45o. Denne samler opp en del slam, anslått til «noen 100 kg», men dette er ikke 

nærmere spesifisert. Med vertikale «munker» i avløpet fra hvert kar, samles også opp noe der, 

men rensegrad for utslippene er uansett meget begrenset.  

 

I tabellen under er presentert tall for utslipp av fosfor, nitrogen og organisk stoff basert på 

ovenstående produksjonstall og «oppsamling» av stoff i fiskefelle, med antatt slamkvalitet fra 

erfaringstall fra andre anlegg. Netto utslipp er omtrent det samme som brutto-utslipp, og 

rensegrad er tilnærmet lik null. 
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Etter at utslippet er flyttet til 67 meters dyp ute i fjorden i september 2016, er det siden 

gjennomført MOM-B undersøkelser på avløpet både 19. september 2018 og 11. desember 2020, 

begge med beste miljøtilstand 1 ved avløpet. Ved undersøkelsen i desember 2020 hadde 

produksjonen vært betydelig større enn tillatt, noe det er redegjort for tidligere. Likevel var 

tilstanden «1». I tillegg er aktiviteten ved lokalitet 12115 Ilsvåg sjø inne i Ilsvågen, samt 

stamfisk-lokaliteten 12114 Torsneset på 780 tonn MTB, begge lagt ned. Dermed synes et 

opprinnelig miljøproblem å være løst, og med nåværende utslippspunkt er til og med den 

samlete belastningen på indre del av Vindafjorden redusert. 

 

Det søkes på dette grunnlag om fortsatt å kunne slippe dette avløpet «urenset» til den gode 

resipienten i fjorden utenfor, med begrunnelse at det vil være teknisk vanskelig og økonomisk 

kostbart å etablere mekanisk avløpsrenseanlegg å dette anlegget på grunn av lite fall mellom 

karene og stort mottrykk i avløpet med et så dypt utslipp.  

 

Vannbruk ved anlegget 

 

Anlegget henter sitt vann fra Gjerdelsdalsvatnet, der en har rettigheter for uttak av vann. Uttak 

av vann er i gjennomsnitt 16 m³/min.  

 

Gjerdesdalsvatnet (innsjønummer 2035) ligger 28 moh., innsjøen er 53 m dyp, har et 

overflateareal på 1,71 km² og et volum på hele 36,76 millioner m³. Årlig tilrenning er 28,5 

millioner m³, eller i gjennomsnitt 54,2 m³/minutt. Uttaket av vann utgjør i gjennomsnitt omtrent 

30 % av tilrenning. I tørtre perioder benyttes en begrenset nedtapping av innsjøen. NVE har 

seinest i 2018 vurdert uttaket og gitt anledning til i en tørkeperiode å regulere innsjøen litt mer 

enn vanlig. 

 

Ilsvåg Holding AS håper på velvillig og snarlig behandling av denne søknaden, som vil være 

innenfor gjeldende akvakulturkonsesjonsramme fra 1997. 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Dr.philos. Geir Helge Johnsen 

Fagansvarlig «vann» 

 

 

 

Kopi til 

 

Ilsvåg Holding AS, Ved Ove Kaldheim 

Skigelstrandvegen 32,  

5585 Sandeid  

i.fisk@online.no 
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