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Fyresdal, 23. november 2020. 

 

Søknad om to nye konsesjoner for matfiskproduksjon av røye  

på to nye lokaliteter i Fyresvatn i Fyresdal kommune 
 

Telemarkrøye AS søker om to nye konsesjoner for matfiskoppdrett av røye hver på 325 tonn MTB på 

hver sine nye lokaliteter i Fyresvatnet. Selskapet har i dag en konsesjon (TKF0003) på 

matfiskproduksjon av røye i merder i Fyresvatnet ved lokaliteten 32517 Gunnøyni S.  

 

Planene er forelagt NVE, som i brev av 28. august 2019 vurderte planene å ikke utløse noen ytterligere 

behandling etter bestemmelsene i vannressursloven. Det pågår en prosess med Fyresdal kommune for 

å få avsatt aktuelt areal til formålet, og det er gjort avtale med de aktuelle grunneiere. 

 

En MTB på 325 tonn tilsvarer en årlig produksjon på inntil 455 tonn med en tilsvarende fôrbruk på 

500 tonn årlig. Brutto utslipp fra produksjon ved to slike anlegg er beregnet i henhold til 

Miljødirektoratets formler fra 2019, med justerte verdier for Skretting sitt røyefôr.  

 

Det er utført årlige resipientundersøkelser i Fyresvatnet i henhold til gjeldende krav etter 

vanndirektivets veileder 2:2018, og innsjøen har i 2020 «svært god» økologisk status. Vurdering 

basert på anerkjente og gode tålegrensevurderinger tilsier at omsøkt økning i tilførsler av næringssalter 

ikke vil medføre at vannforekomsten ikke innfrir Vanndirektivets krav om «minst god» økologisk 

status. Pålagt årlig overvåking av innsjøens økologiske status vil dessuten følge utviklingen tett. 

 

Konsekvenser for naturmiljø og samfunnsinteresser er vurdert, og samlet sett vil de to omsøkte 

anleggene med produksjon av fisk ha ubetydelige konsekvenser for de aller fleste vurderte fagområder 

/ interesser. Med en middels positiv virkning for øvrige samfunnsinteresser i form av økt og sikrere 

lokal sysselsetting, blir samlet vurdering en ubetydelig konsekvens  

 

Gebyr er tidligere betalt for søknad om to nye lokaliteter, som benyttes her siden de tidligere 

søknadene enten er frafalt eller satt på vent.  

 

Vennlig hilsen 

 
 

Søknaden har disse vedlegg 

· Utfylt søknadsskjema 

· Søknadsdokumentasjon fra Rådgivende Biologer AS 

· Kartvedlegg – kart i målestokk ca. 1:50 000 og kart 1:5 000 

· Tålegrensevurdering fra Faun Naturforvaltning AS 

· Miljøundersøkelse i Fyresvatnet fra Universitetet i Bø 

· Miljøundersøkelse i Fyresvatnet 2019 fra Rådgivende Biologer AS 

· Lokalitetsklassifisering fra DNV Gl fra 2020 

· IK-akvakultur med risikovurdering 

· NVE-vurdering for flytende merdanlegg i Fyresvatnet fra 2019  

· Kvittering for betalt gebyr 


