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NVEs vurdering av økt produksjon for MOWI ASA avd. Haukå
innenfor gjeldende vassdragskonsesjon
Vi viser til brev av 2.7.2021 oversendt i e-post fra deres konsulent den 5.7.2021 der dere ber
NVE vurdere om en utvidelse av produksjonen på deres avdeling Haukå kan skje innenfor
gjeldende vassdragskonsesjon.
Bakgrunn
Mowi ASA avd. Haukå har i dag en akvkulturtillatelse til å produsere 7,5 millioner smolt
årlig. Dere planlegger nå å søke om en utvidelse av produksjonen i anlegget. Dette skal
skje ved både antall og økt individvekt. Det skal bygges to nye RAS-avdelinger der det skal
brukes både sjøvann og ferskvann i produksjon av postsmolt. Dere skriver at utvidelsen
kan skje innenfor de rammene som er gitt i vassdragskonsesjon av 20.12.2011.
I konsesjonen av 20.12.2011 er det gitt tillatelse til et maksimalt vannuttak på 667 l/s og
gjennomsnittlig skal ikke vannuttaket overstige 333 l/s gjennom året. I tillegg er det gitt
tillatelse til å regulere Haukåvatnet 1 m. Det skal slippes en minstevannføring på 100 l/s i
perioden 1.5. – 30.09 og 50 l/s resten av året. Med de nye RAS-anleggene i drift oppgir dere
et samlet ferskvannsforbruk på gjennomsnittlig 175 l/s og et maksimalt forbruk på mellom
250 l/s og 333 l/s i til sammen 11 uker i året. Dere skriver også at foreløpig vil dere ha drift i
eksisterende utendørsavdeling med gjennomstrømming, men det er mulig at denne vil
fases ut etter hvert, noe som ytterligere vil redusere vannforbruket.
NVEs vurdering
NVE er positive til at dere tar i bruk resirkuleringsteknologi for å øke produksjonen i
anlegget. Vi mener dette er en mer samfunnsnyttig bruk av ferskvannsressursen.
Det vannforbruket dere oppgir ligger godt innenfor det som er tillatt i gjeldende konsesjon.
Vi har sett at dere tidligere har hatt problemer med lite vann i tørre perioder som
sammenfaller med høyt vannforbruk. Vi håper dette problemet vil reduseres med økt bruk
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av resirkulering, men minner om at dere fortsatt må ta høyde for tørre år når dere
planlegger produksjonen.
Utover dette har ikke NVE merknader til den planlagte økningen i produksjon.
Konklusjon
På bakgrunn av at økning i produksjon skal skje som følge av at dere tar i bruk ny
teknologi, og innenfor rammene i gjeldende konsesjon, vurderer NVE det slik at
utvidelsen ikke vil medføre behov for ny konsesjonsbehandling etter § 8 i
vannressursloven.
NVE påpeker at det er deres ansvar å holde dere innenfor den gjeldende konsesjonen fra
20.12.2011 med tilhørende vilkår, og de krav som følger av vannressursloven. Selskapet
må være forberedt på å kunne dokumentere vannuttaket hvis NVE krever dette.
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