
TEKSET 12. februar 2020 Trondheim



Agenda 

1) Resultater undersøkelse 
rensekrav gjennomført i 2019 

2) Utredning av fellesanlegg for  
slamhåndtering i Salten 



NCE Aquaculture  

Partnerskapet i 

havbruksklyngen  



Partnerbedriftenes utfordringer – våre FoU områder

NCE Aquacultures Fagforum 

ROGNKJEKS 

FORUM
MATFISK 

FORUM

STAMFISK / SETTEFISK  

FORUM

KOMPETANSE OG OMDØMME FORUM

MILJØFORUM



NCEA Settefisk Forum 

Robust smolt 

- Yngelkvalitet, startfôring og skinnhelse

Sykdomsbarrierer og 

håndtering i RAS og 

gjennomstrømming 

- Hjerte, gjelle- og nyrehelse

- Hemorragisk Smolt Syndrom (HSS)

Slamhåndering

- Rensing, prosessering og 

produkt

Erfaringsutveksling

- RAS-teknologi

- Utstyrsteknologi



Settefisk Forum 
Regelverk rensegrad 

Rensekrav er basert på forurensningsforskriften
(forordning innrettet for kommunale avløpssystemer)

Underlag for dialog med Miljødirektoratet om 
revidering av regelverket og en omforent metodikk for måling



Bakgrunn for undersøkelsen 

Nye settefiskanlegg er i dag underlagt primærrensekrav før utslipp til resipient 

Det er i dag krav om å dokumentere: 

1) reduksjon i suspendert stoff (partikler)

2) reduksjon i organisk stoff (oppløste næringssalter) 



Bakgrunn for undersøkelsen 

• Det finnes ikke en felles omforent metodikk for å imøtekomme dokumentasjon 
for rensekravet, noe som medfører at hvert anlegg har gjort en fortolkning som 
benyttes. 

• Dokumentasjon av rensekrav for settefiskanlegg og landbasert oppdrett er 
utfordrende å dokumentere. Settefiskanlegg har normalt svært stor 
vanngjennomstrømming - Konsentrasjonene av suspendert stoff er ofte under 
grenseverdiene for de akkrediterte metodene for måling. 



Formål med undersøkelsen

• Undersøke hvilke rensekrav som stilles til settefiskanleggene

• Avdekke om det er ulikheter mellom fylkene hvilke dokumentasjon 
myndighetene krever for å dokumentere grensegrad?

• Avdekke om beregning/massebalanseregnskap er tatt i bruk som 
metode og akseptert av miljøvernmyndighetene. 
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Metode: 26 bedrifter har svart i Questback på følgende spørsmål:

• 3. Hvilke krav har dere på settefiskanlegget?

• 4: Hvordan dokumenteres overholdelse av kravet i dag (er det etter 
beregning eller avløpsmåling)?

• 5: Brukes beregning for å dokumentere kravet, er denne metoden 
godkjent/akseptert av tilsynsmyndighet/fylkesmannen?

• 6: Er det noe rundt regelverk for dokumentasjon av rensegrad fra 
settefiskanlegg som dere ønsker at skal belyses nærmere i en slik 
kartlegging?
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Resultater: Hvilke krav har dere på settefiskanlegget?

• De fleste nye anlegg har rensekrav på 50 prosent reduksjon i 
suspendert stoff (SS) og 20 prosent reduksjon i organisk materiale. 

• Anlegg på Vestlandet, med svakere resipienter har strengere krav opp 
mot 65 prosent organisk materiale. 

• Eldre anlegg har ikke rensekrav. 

• Trøndelag har ikke krav, men det er kun ett anlegg med i 
undersøkelsen (alder ikke oppgitt)

• I Finnmark beregnes det etter resipient.
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Resultater: Hvordan dokumenteres overholdelse av kravet i 
dag?

• Finnmark godtar massebalanseregnskap

• Troms godtar massebalanseregnskap og ellers kan det se ut som er 
det ikke streng oppfølging av settefiskanleggene.

• Nordland krever målinger og godtar ikke massebalanseprinsippet. 

• Trøndelag krever målinger, usikkert rundt massebalanseregnskap 
(men det er kun ett anlegg med i undersøkelsen)
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Resultater: Hvordan dokumenteres overholdelse av kravet i 
dag?

• Sogn og Fjordane krever måling, usikker hvordan 
massebalanseregnskap behandles.

• Hordaland godtar resipientundersøkelser og massebalanseregnskap

• Rogaland godtar resipientundersøkelser og massebalanseregnskap
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Resultater: Brukes beregning for å dokumentere kravet, er denne 
metoden godkjent/akseptert av tilsynsmyndighet/fylkesmannen?

• Finnmark og Troms godtar målinger og beregninger via 
massebalanseprinsippet. 

• Nordland godtar målinger, men ikke massebalanseprinsippet. Ingen 
sanksjoner gjennomført. 

• Sogn og Fjordane, måler og sender inn ok

• Hordaland godtar målinger og massebalanseprinsippet. 

• Rogaland godtar malinger og massebalanseprinsippet.

14



Resultater: Er det noe rundt regelverk for dokumentasjon av 
rensegrad fra settefiskanlegg som dere ønsker at skal belyses 
nærmere i en slik kartlegging?

• Målemetode er ikke korrekt og varierer svært mye. Gir ikke et riktig 
bilde av rensegraden. Det finnes ikke akkreditert metode. 

• Det tas ikke hensyn til hva resipienten tåler. Hvorfor rense dersom 
resipienten ikke får en skadelig belastning? 

• Viktig at forvaltningen er lik og rettferdig 

• Trenger bedre metoder for å få frem reelle utslipp (fosfor, nitrogen og 
karbon) 
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Konklusjon 

• I Hordaland og Rogaland godtar fylkesmennene 
massebalanseregnskap og resipientundersøkelser, mens i Nordland 
kreves det dokumentert rensegrad gjennom målinger. 

• I Finnmark og Troms godtas målinger og massebalanseprinsippet 

• I Finnmark, Hordaland og Rogaland tas det mere hensyn til resipient
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Hva vil så være både bra og nytt? 

• Teknologinøytral løsning 

• Hensyntar resipienten 
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Prosjekt i NCEAs Settefisk Forum 
Mulige løsninger for felleshåndtering av settefiskslam i Salten



Betydelig investeringer i økt settefiskkapasitet 
i Nordland 



Mulighetsstudie for et felles tørke / 
prosesseringsanlegg for slam fra 
settefiskanlegg 

Prosjektet har til hensikt å etablere 
et rammeverk for hovedprosjekt med 
det formål å utvikle ny 
forretningsmodell for settefiskslam 
hvor verdifulle næringsstoffer og 
organisk materiale kan utnyttes i nye 
produkter, og med en regional 
løsning for slutthåndtering av 
settefiskslam i Nordland. 

Prosjekt i NCEAs Settefisk Forum: 
Mulige løsninger for felleshåndtering 
av settefiskslam i Salten



Eier av anlegg Lokasjon  Lokalitetsnavn 

CERMAQ NORWAY AS Nordland – Bodø Hopen 

Nordland – Steigen Dyping 

Nordland – Steigen Forsan 

Nordland – Steigen Holmvåg 

NORDLAKS SMOLT AS Nordland – Flakstad Nusfjord 

Nordland – Hamarøy Innhavet 

Nordland – Sørfold Mastermovika 

SALTEN SMOLT AS Nordland – Bodø Breivika 

Nordland – Saltdal Rognans/Steppan 

HELGELAND SMOLT AS Nordland – Gildeskål Sundsfjord 

Nordland – Rødøy Reppen 

SISOMAR Nordland – Sørfold  Straumen  

 
Volumøkning fra dagens nivå til nær 

tredobling innen 2025  

Prosjekt i NCEAs Settefisk Forum: 
Mulige løsninger for felleshåndtering 
av settefiskslam i Salten



En løsning kan være å bygge et felles mottak av slam (vått) som bearbeides videre for 
utnyttelse. 

Prosjekt i NCEAs Settefisk Forum: 
Mulige løsninger for felleshåndtering av settefiskslam i Salten



Prosjekt i Settefisk Forum: 
Mulige løsninger for felleshåndtering av settefiskslam i Salten

Legger vi til potensialet fra lukkede anlegg: 

• Ocean Tech ved Wenberg fiskeoppdrett – produksjon på 8 000 tonn 

• Gigante Salmon ved Gigante Havbruk – produksjon på 10 000 tonn 

• Certus – Cermaq i Horsgård 



Målsetning med prosjektet: 

• Muligheter for fellesmottak/-tørke i Salten 

• Muligheter for ressursutnyttelse av restråstoffet

Prosjekt i Settefisk Forum: 
Mulige løsninger for felleshåndtering av settefiskslam i Salten



Verdens beste

utgangspunkt
For bærekraftig og verdensledende

Havbruksnæring


