
Hordaland fylkeskommune 
Postboks 7900 
5020 Bergen 
hfk@hfk.no 

Sævareid, 17. desember 2019. 
 

Flytting av produksjon ved lokalitet Berlandstveit (HFS0024)  
til AS Sævareid Fiskeanlegg (HFS0015 og HFS0018) 

i Fusa kommune i Hordaland fylke  
 
AS Sævareid Fiskeanlegg ønsker å flytte produksjonen ved sin merdbaserte settefisklokalitet 10146 
Berlandstveit i Skogseidvatnet til settefiskanlegget på lokalitet 10141 Sævareid med renset utslipp til 
sjø. 
 
Lokaliteten Berlandstveit har en ramme på produksjon av 715.000 stk. smolt med et årlig fôrbruk på 70 
tonn, med urenset utslipp til Skogseidvatnet. Anlegget ved Sævareid med konsesjonene HFS0015 og 
HFS0018, har konsesjon for produksjon av 20 mill. sjøklar settefisk av laks og aure med varierende 
størrelse opp til 800 g, med maksimalt årlig fôrbruk på 4.300 tonn og maksimal samlet produksjon på 
inntil 4.300 tonn.  
 
Flytting av produksjonen gir betydelige miljømessige fordeler ved reduksjon i tilførsler til sårbare 
innsjø-økosystemer og en marginal økning på 1,6 % i produksjon ved anlegget som har renset avløp til 
en bedre resipient i sjø.  
 
AS Sævareid Fiskeanlegg har konsesjon fra 25. november 2010 for vannuttak inntil 300 m³/min og 
regulering av Henangervatnet med 1,5 m mellom kotene 10,87 og 12,37 moh., og NVE har i brev av 2. 
desember 2019 vurdert det slik at denne utvidelsen ikke medfører behov for ny konsesjonsbehandling 
etter § 8 i vannressursloven. 
 
Omsøkte økning i produksjon og fôrbruk på 1,6 % er tenkt gjennomført uten økning i antall fisk, men 
ved produksjon av noe større fisk. Produksjonsøkningen vil skje innenfor gjeldende produksjonsplaner 
og smittemessig atskilte produksjonsenheter. Denne søknad om utvidelse vil derfor ikke medføre behov 
for innsending av nye produksjonsplaner eller tegninger av fysisk struktur i anlegget med tanke på 
smittemessig atskilte enheter, eller beredskapsplaner for rømming eller for håndtering av akutt massedød 
eller andre risikovurderinger for anleggets produksjon.  
 
 

 
 
Vedlegg til søknaden: 

• Utfylt og signert søknadsskjema 
• Søknadsdokumentasjon frå Rådgivende Biologer AS 
• Kartvedlegg – kart ca 1:50.000 og kart over anlegg 1:1.100 
• Strømmåling fra januar 2001 fra Unifob 
• Mom-C resipientundersøkelse fra 2019 fra Rådgivende Biologer AS  
• NVE vurdering frå 2.desember 2019 
• Kvittering for betalt gebyr 
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