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Grunnet den store interessen for landbasert røyeoppdrett som ble avdekket i Hedmark og 

innlandet gjennom mobiliseringsarbeidet vårt, så vi oss nødt til å oppskalere røyeprosjektet 

vårt. Fra å være i hovedsak et avlsprosjekt måtte vi nå inkludere en større kapasitet for 

rognproduksjon i tilfelle de mest aktuelle aktørene nå gjør alvor av bygge- og 

produksjonsplaner.  

 

Opprinnelig prosjektplan var hold av ca 1000 stamfisk per generasjon, med et fôrforbruk på 

maks 2 tonn i året. Hedmark Fylkeskommune har gitt konsesjon på inntil 6000 individer i år 

6, totalt 15 tonn årlig biomasse. 15 tonn BM overskrider anleggets nåværende kapasitet, men 

den kan lett økes dersom en investerer i oksygeneringsutstyr i tankene. Dette vil sannsynligvis 

anskaffes med tiden eller ved behov. 

 

Etter 2 år i drift har vi nå fått laget vekstkurver på de ulike fiskegruppene, og ser at et 

fôrforbruk på 2 tonn per år vil fremover bli for lite for å drive et fornuftig seleksjonsprogram. 

Fiskene bør selekteres i flere omganger, og få tid til å vokse mellom hver gang, noe som 

krever mer fôr enn om en selekterer i én omgang. Seleksjon i flere trinn gir større 

avlsfremgang og sikrer at en sitter igjen med den beste produksjonsfisken. 

 

Hedmark Kunnskapspark (HKP) AS søker om endrede vilkår for utslippstillatelse på følgende 

punkter: 

 

1. Produksjon 

1.1. Art: Arktisk røye (Salvelinus alpinus). 2 innsett rogn er nå gjennomført med 

overholdt maksgrense på 24 000 stk. Dette er 0 generasjonen, og vi vet enda ikke 

når den finner sitt biologiske gytetidspunkt. Men vi ønsker å avle frem sein 

kjønnsmodning, så i år 3 og/eller 4 (2019/2020) vil ca. 10 000 rogn fra de beste 

fiskene beholdes og klekkes, som første generasjon i avlsprogrammet. Samtidig vil 

rogn for salg produseres fra resterende stamfisk, men selges eller destrueres før 

klekking. Hold av rogn gir ingen utslipp. 

 

1.2. Fôrforbruk: HKP AS ber om økning fra 2 til 15 tonn fôr pr. år da vi ønsker å ha 

mulighet til å kunne planlegge for fremtiden, og ha handlingsrom til å vokse ved 

økende produksjonsbehov der vi benytter hele biomassekonsesjonen. Dette vil 



også sikre at vi får gjennomført det nødvendige antall seleksjonstrinn der fisken 

gis tilstrekkelig antall vekstperioder før utsortering ned til fastsatt antall stamfisk. 

 

2. Utslipp av avløpsvann 

2.1. Inntak av råvann 

 

Vi ønsker her å øke grensen for utslippsmengde til den kapasiteten som anlegget per i 

dag har og er bygget for. Ved tidligere normal drift under ørretproduksjonen lå 

normalforbruket på 3,5-3,8 m3/min. Anlegget er testkjørt med 5 m3/min over noen 

dager. 

 

Maksimalt forbruk:  5 m3/min 

Normalt forbruk:  3,5 m3/min 

Minimum forbruk:  1,5 m3/min 

 

2.2 Utslipp av prosessvann 

 

a) Avløpsvann, vaske og spylevann fra anlegget skal renses ved filtrering 

(trommelfilter; lysåpning 150 µm). Behovet for videre desinfisering via UV er nå 

under saksbehandling hos Mattilsynet da vi søker om å få dispensasjon fra dette 

kravet grunnet svært lav smittefare. HKP AS ønsker derfor ikke at dette kravet 

spesifiseres i utslippstillatelsen. Slamhåndtering vil forbli uforandret. 

 

b) Tillat utslippsmengde: 

Total fosfor:   10kg/tonn produsert fisk 

Total nitrogen:  40kg/tonn produsert fisk 

Dette er de verdiene som er normalt for standardfôr til laksefisk, og er stoff løst i vann 

som ikke fanges opp av filtrering. 

Et årlig fôrforbruk på 15 tonn vil kunne gi en potensiell tilvekst på 11,5 tonn fisk 

(fôrfaktor 1,3) som tilsvarer et maksimalt utslipp på 460 kg nitrogen og 115 kg fosfor 

per år. Utfôringen vil i all hovedsak fordeles jevnt gjennom hele året siden 

grunnvannstemperaturen ikke har store svingninger (mellom 4 og 9 grader), men kan 

være noe høyere sensommer/høst når temperaturen er på sitt varmeste. 

2.3 Avløp fra slakteri og sanitæravløpsvann 

b) Det vil ikke foregå slakterivirksomhet ved Løpet (sløying, foredling etc). Derimot 

har vi behov for å avlive fisk når vi selekterer, og ved utrangering av gammel stamfisk. 

Det er 3 metoder som fungerer godt i praksis og som foretrekkes av de aktuelle 

mottaksanleggene: 

1. Små mengder rogn, enslig yngel eller fisk som dør eller blir avlivet av ulike 

årsaker, puttes hel eller i passende biter i ensileringstank, som tømmes etter 

behov ved godkjent mottak. 

2. Større mengder yngel/ungfisk som sorteres ut, avlives ved medikamentell 

overdose og fraktes hele i tønne til biogassanlegg eller annet godkjent mottak. 



3. Voksen stamfisk som utrangeres avlives enten ved medikamentell overdose, 

eller ved slag i hodet fulgt av kutting av hovedarterie, og leveres hele, inkl. 

blod, i tønne til godkjent mottak. 

 

Alle metodene er standard avlivingsmetode som er godkjent av Mattilsynet. 

 

Nøkkelopplysninger: 
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Bransje:            Akvakultur/privat utslipp 
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Første søknadsdato: 18.06.2015 
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