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FORORD
Sørsmolt AS har i dag konsesjon TKK 0010 for klekking av laks og ørret ved sin lokalitet 12961
Kjølebrønn. Selskapet planlegger nå å etablere et nytt klekkeri på ny lokalitet som et
supplement og utvidelse til klekkekapasiteten ved nåværende anlegg. Rådgivende Biologer AS
har utarbeidet denne søknadsdokumentasjonen for søknad om konsesjon for klekkeri etter
akvakulturloven.
Dr.philos. Geir Helge Johnsen har synfart området og er ansvarlig for de her presenterte
vurderinger knyttet til denne dokumentasjonen. NVE er tilskrevet, og har 26. april 2019 vurdert
tiltaket som ikke søknadspliktig etter vassdragsloven. Arealet er avsatt som næringsområde i
kommuneplan for Kragerø 2018-2026. Klekkeriet er planlagt langs et vernet vassdrag.
Rådgivende Biologer AS takker Sørsmolt AS ved Stein Helge Skjelde for oppdraget.

Bergen, 10. juli 2020
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SAMMENDRAG
Johnsen, G.H. 2020.
Søknadsdokumentasjon nytt Ilsjø klekkeri, Kragerø kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 3171, 12 sider, ISBN 978-82-8308-746-8.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Sørsmolt AS, sammenstilt søknadsdokumentasjon
for planlagt nytt klekkeri ved Ilsjø
Sørsmolt AS søker konsesjon for å etablere et nytt klekkeri med kapasitet på 5 mill.
plommesekkyngel årlig på ny lokalitet «Ilsjø» i Kragerø kommune. Sørsmolt AS har i dag
klekkeri ved sin lokalitet 12961 Kjølebrønn med konsesjon TKK 0010 for klekking av laks og
ørret, og ønsker å utvide denne kapasiteten med et nytt og selvstendig klekkeri. All
plommesekk-yngel herfra vil bli ført til lokalitet Kjølebrønn for startfôring og videre fôring.
Nytt klekkeri planlegges plassert på gnr. 75 bnr. 1 i Kragerø kommune, like nedenfor dammen
i Ilsjø. Området er avsatt til formålet «næringsbebyggelse fremtidig» i gjeldende kommuneplan
for Kragerø 2018-2026.
Klekkeriet planlegges med fire klekkeskap, som hver har kapasitet på 360.000 rognkorn.
Innlagt rogn vil gå på naturlig temperatur og trenger omtrent vel 2 måneder på klekking og
plommesekkstadiet fram til startfôring. Startfôring vil skje på Sørsmolt AS sitt anlegg i
Kjølebrønn. Det kan være aktuelt med inntil fire innlegg årlig ved, som da vil kunne ha en
samlet årlig produksjon på vel 5 millioner plomme-sekkyngel årlig.
Vannbehov for slike klekkeskap er omtrent 125 l/min/skap, og til sammen 0,5 m³/min for hele
anlegget. Det tilsvarer under 10 l/s. Vannet skal hentes fra Ilsjø og renne ved selvfall til planlagt
anlegg. Inntak vil skje fra flåte litt ute i innsjøen, med reguleringsmulighet for inntaksdybde
slik at temperaturen kan optimaliseres året gjennom. NVE har i brev av 26. april 2019
konkludert med at planlagt vannuttak ikke utløser konsesjonsplikt etter vannressursloven.
Avløp fra anlegget vil gå til utløpselven fra Ilsjø omtrent 20 meter nedenfor dammen. Siden det
ikke vil være fôring av fisk i anlegget, vil avløpet ikke medføre noen tilførsler av betydning til
vassdraget.
Kjølebrønnvassdraget er vernet i Verneplan IV i 2993, og vassdraget er ikke lakseførende i
området ved planlagt klekkeri. Forsuringspregete vannkvaliteter har gjort vassdraget uegnet for
elvemusling, og det er heller ikke kjente forekomster av elvemusling i regionen. Det er
imidlertid sannsynligvis både oppgang og utgang av ål fra innsjøene oppstrøms. Planlagt uttak
av vann til klekkeri vil ikke påvirke vernegrunnlaget for vassdragsvernet, og heller ikke
vilkårene for ålens vandring i vassdraget.
Klekkeriet ligger en km oppom vanninntak for Sørsmolt AS sitt settefiskanlegg i Kjølebrønn.
Selv med inntak av desinfisert og godkjent rogn, vil et klekkeri oppstrøms medføre risiko for
smitte til vannkilden. En bør derfor vurdere om det er behov for UV-desinfeksjon på avløpet
fra klekkeriet.
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SØKER SØRSMOLT AS
SØRSMOLT AS
Sørsmolt AS sitt settefiskanlegg på Kjølebrønn (reg.nr. TKK 0010, lokalitetsnummer 12961
Kjølebrønd) har drevet settefiskproduksjon siden 1974, men fiskeproduksjonen ved anlegget
startet allerede så tidlig som i 1953 med matfiskproduksjon av regnbueørret. Anlegget har i dag
eget klekkeri, og denne søknaden handler om en utvidelse av klekkekapasiteten på ny lokalitet.
All klekket yngel ved planlagt ny lokalitet vil bli ført til anlegget i Kjølebrøndkilen for
startfôring.
Nytt klekkeri ved Ilsjø inngår som en viktig del i oppdrettsklyngen i Kragerø (figur 1). Fossing
Storsmolt har vært i drift siden våren 2020, og Helle Bruk AS har vært under planlegging de
siste årene. Endelig søknad om konsesjon leveres tidlig høsten 2020.

Figur 1. Oppdrettsklyngen i Kragerø, der nytt klekkeri ved Ilsjø inngår som en viktig del.

KONTAKTINFORMASJON
Sørsmolt AS
Kjølebrøndveien 1034,
3766 Sannidal
Organisasjonsnummer: 921 136 846
Kontaktperson:
Daglig leder Stein Helge Skjelde
Telefon: 941 35 708
steinhelge@sorsmolt.no
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FORELIGGENDE PLANER FOR ILSJØ KLEKKERI
Klekkeriet planlegges plassert på gnr 75 bnr 1
i Kragerø kommune, like nedenfor dammen i
Ilsjø. Det planlegges med fire klekkeskap, som
hver har kapasitet på 360.000 rognkorn (figur
2). Innlagt rogn vil gå på naturlig temperatur
og trenger omtrent vel 2 måneder på klekking
og plommesekkstadiet fram til startfôring.
Yngelen bli overført til Sørsmolt AS sitt
anlegg for startfôring og videre oppfôring. Det
kan være aktuelt med inntil fire innlegg årlig
ved det planlagte anlegget, som da vil kunne
ha en samlet årlig produksjon på vel 5
millioner plomme-sekkyngel årlig.
Figur 2. Klekkeskap fra CompHatch med 8
hyller med doble klekkeseksjoner. Her er plass
til 360.000 rognkorn.
Klekkeriet vil bli bygget like nedenfor dammen i utløpet av Ilsjø (se foto forsiden) med
koordinater i systemet EU89 med UTM-sone 32: N: 6520070 og Ø: 513915 (figur 3). Arealet er
avsatt til formålet «næringsbebyggelse fremtidig» i gjeldende kommuneplan for Kragerø 20182026.

Figur 3. Nytt Ilsjø klekkeri blir liggende like nedstrøms dammen i Ilsjø, under 500m fra
bruket på Mørland, der driften av klekkeriet vil være et supplement til landbruksdriften.
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Figur 4. Nytt Ilsjø klekkeri blir etablert i et ca. 4x20 m² hus, med et oppholdsrom og mulighet
for utvidelse av klekkeriet ved en senere anledning.

VANNBRUK
Vannbehov for slike klekkeskap er omtrent 125 l/min/skap, og til sammen 0,5 m³/min for hele
anlegget. Det tilsvarer under 10 l/s. Vannet skal hentes fra Ilsjø og renne ved selvfall til planlagt
anlegg. Inntak vil skje fra flåte litt ute i innsjøen, med reguleringsmulighet for inntaksdybde
slik at temperaturen kan optimaliseres året gjennom.

VANNTILGANG
Ilsjø benyttes i dag som magasin for Sørsmolt AS for å sikre vanntilgangen i tørre perioder. Det
gjelder også innsjøene Hansjø og Breivann. Dammene er etablert i forbindelse med noe
tømmerfløtning i vassdraget og betongdammene er på mellom 4 og 9 m høyde, der toppen av
damkronene er omtrent 1 m over dagens naturlige vannstand. Reguleringen av magasinene skjer
ved hjelp av enkle nåledammer, og grunneier logger vannstand i magasinene Ilsjø og Hansjø
ukentlig. I 2019 var innsjøene tappet ned noe mindre enn tidligere år (figur 5), da Ilsjø var
tappet ned 30 cm i gjennomsnitt mot 95 cm i 2018.
Planlagt uttak vil verken berøre innsjøens nåværende vannstandsvariasjon (se figur 5), og bare
medføre en marginal vannføringsreduksjon på et fåtall prosent på den 20 meter lange
strekningen nedstrøms dammen. NVE har i brev av 26. april 2019 konkludert med at planlagt
vannuttak ikke utløser konsesjonsplikt etter vannressursloven.
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Figur 5. Ukentlig vannstand i Ilsjø i årene 2012-2019, målt av grunneier Knut M. Skarvang for
Sørsmolt AS, og gjengitt å årlige miljøårsrapporter for anlegget.

RÅVANNSKVALITET
Sørsmolt AS foretar årlig innsjøkalking av både Ilsjø og Hansjø, og analyserer vannkvalitet i
det nedenforliggende Morlandstjenna jevnlig med hensyn på både forsuringskvalitet og med
hensyn på tungmetaller. Vannkilden har vanligvis gode vannkvaliteter for laks. Enkeltmålinger
de siste årene har imidlertid vist noe høyt innhold av labilt aluminium, noe som har ført til økt
fokus på vannbehandlingen. Samlet mål på vannkvalitet ved syrenøytraliserende kapasitet
(ANC) har vært god hele året de siste årene.

UTSLIPP FRA ANLEGGET
Avløp fra anlegget vil gå til utløpselven fra Ilsjø omtrent 20 meter nedenfor dammen. Siden det
ikke vil være fôring av fisk i anlegget, vil avløpet ikke medføre noen tilførsler av betydning til
vassdraget.
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VURDERING AV VIRKNING
KJØLEBRØNNSELVEN
Ilsjø (vannforekomst 017-8667-L) er i Vanndirektiv-databasen «Vann-Nett» beskrevet som en
«lavtliggende, middels stor, kalkfattig, humøs og ikke turbid» innsjø. Innsjøen antas å ha «god»
økologisk status der tidligere tømmerfløtingsdam i utløpet, som i dag benyttes som magasin for
oppdrettsanlegg med regulering inntil 2,25 m, medfører hovedpåvirkningen i dag.
Ilsjø har et nedbørfelt på 29,2 km² og en midlere tilrenning på 0,58 m³/s (figur 6). Planlagt
vannuttak på 9 l/s utgjør da 1,4 % av årlig middeltilrenning, og er under en tredel av alminnelig
lavvannføring på 0,029 m³/s. Det er bare den bratte strekningen like nedstrøms dammen som
får redusert sin vannføring tilsvarende uttaket til klekkeriet. Sørsmolt AS sin bruk av Ilsjø som
magasin i tørre perioder, skjer ved at det tappes vann fra dammen til elven, slik at tilførselen til
fiskeanleggets inntak i nedenforliggende Morlandstjenna alltid har tilgang på vann. Det vil
derfor generelt sette være vannføring i utløpselven fra Ilsjø også i tørre perioder.

Figur 6. Nedbørfeltet til Ilsjø, som er vannkilde for planlagt nytt Ilsjø klekkeri.

Reduksjonen i vannføring vil knapt være merkbar på en 20 meter kort strekning i vassdraget.
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BIOLOGISK MANGFOLD

Kjølebrønnvassdraget er ikke anadromt. Oppvandringshinderet er i den gamle dammen i
Morlandstjenna 250 m oppom utløpselvens utløp i Kjølebrøndkilen (figur 7).

Figur 7. Dammen i Morlandstjenna er absolutt vandringshinder for oppvandring for laksefisk
fra sjøen.
Fylkesmannen ber i sin høringsuttale til NVE om opplysninger omkring biologisk mangfold
særlig med hensyn på forekomst av elvemusling. Sandaas & Enerud (2016) har kartlagt status
for elvemusling i Telemark 2015, og nærmeste kjente bestand i deres rapport er i Åbyelva i
Bamble kommune. Kartleggingen deres i 2015 hadde imidlertid fokus på de store vassdragene
i midt-Telemark Vannområde med vekt på undersøkelse av hvilken art av laks og ørret som er
funksjonell vertsfisk for muslingens larvestadium. I tillegg ble flere tidligere undersøkte
vassdrag med ny informasjon gått over på nytt. Heller ikke Dolmen & Kleiven (1997) viser i
sin nasjonale gjennomgang til kjente forekomster av elvemusling i denne delen av Telemark.
Lokale grunneiere på Mørland opplyste at de aldri hadde sett eller hørt om at det tidligere hadde
vært elvemusling i vassdraget.
Elvemuslingen har ofte lavere tålegrenser for en del vannkvalitetsforhold enn det som tilsvarer
«god økologisk tilstand» i Vanndirektivets klassifiseringssystem (Direktoratgruppa for
Vanndirektivet veileder 2:2018). Vi har vurdert vannkvaliteten i forhold til det en har av
kunnskap om livsmiljøkravene til elvemusling, blant annet fra en stor svensk sammenstilling
(Degerman mfl. 2009), men også fra sammenstilling i tidligere Hordaland fylke (Eilertsen mfl.
2017; Kålås 2019). Råvannskvaliteten ved Sørsmolt AS (Johnsen & Wathne 2020) viser at både
surhet (pH) og innhold av labil aluminium må antas periodevis å ha vært «skadelig» for
elvemusling, og etter årevis med innsjøkalking i vassdraget er vannkvalitetene bedre, men
fremdeles i området «mulig skadelig» for elvemusling.
Samlet sett vurderes det som ikke sannsynlig at det har vært eller er elvemusling i
Kjølebrønnvassdraget.
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Ål (Anguilla anguilla) er på den norske rødlisten som sårbar (VU) og er registrert i
Kjølebrønnvassdraget i Artsdatabankens Artskart, både i Mørlandstjenna, Hansjø og innsjøene
oppom Ilsjø, som Breivann (fra 1994), Langvann (fra 1994), Stølevann (fra 1918 og 1994) og
Fossvann (fra 1918 og 1994). Selv om det ikke er registrert i Ilsjø, må det være ål i Ilsjø også.
Funnene fra 1918 er gjort av Hartvig Huitfeldt-Kaas. Som var ansatt ved Universitetet i Oslo
fra 1894 og er en av nestorene i norsk ferskvannsøkologi.
Siden dammene er eldre enn de siste registreringene av ål oppstrøms i vassdraget, og
reguleringsomfanget de seinere år er mindre enn tidligere, antas det fremdeles å være forhold
for både oppvandring og utvandring av ål fra vassdraget. Omsøkte tiltak vil i svært liten grad
endre på disse forholdenePlanlagt klekkeri vil i svært liten grad påvirke forhold for ålens vandring i vassdraget.
VERNET VASSDRAG
Kjølebrønnvassdraget er vernet i Verneplan IV i 1993. Vernegrunnlaget er vassdragets
kystnære beliggenhet, med tallrike og variert utformede vann og elver som utgjør de sentrale
deler av et særpreget og attraktivt landskap. Botanikk, fuglefauna og landfauna inngår som
viktige deler av naturmangfoldet. Vassdraget er viktig for friluftsliv.
Kjøllbrønnselva er et lite kystvassdrag sørvest for Kragerø nær grensen til Aust-Agder.
Vegetasjonen består stort sett av barskog, men med innslag av edellauskog. Vassdraget har
innsjøer med bukter og viker som gjør det godt egnet til kanopadling. Kanoturene gir ekstra
opplevelse, fordi vannene har gode bestander med ender. Bever finnes, men det er lettest å se
spor etter den i form av felte busker og trær, eller beverhytter. I vannene er det gode bestander
av ørret, røye og abbor.
Innsjøene i nedre del av vassdraget har vært regulert med betongdammer i lang tid, og tappes
nå til Sørsmolt AS i forståelse med NVE. Se også tappekurver for Ilsjø i figur 5 på side 8 foran.
Det her beskjedne vannuttaket på 9 l/s vil bare berøre de øverste 20 meterne av elven fra Ilsjø,
og selv der utgjør de bare en mindre del av vannføringen selv i lavvannsperioder. Da tappes det
nemlig til nedenforliggende vanninntak.
Vernegrunnlaget for vassdraget berøres ikke av omsøkt klekkeri.

NÆRHET TIL ANNEN AKVAKULTUR OG RISIKO FOR SMITTE
Planlagt klekkeri ligger i samme vassdrag og bare en km ovenfor vannkilden til
nedenforliggende Sørsmolt AS sitt smoltanlegg. Det er derfor viktig at det bare tas inn godkjent
og desinfisert rogn til klekkeriet. Siden all fisk fra klekkeriet også på sikt skal til startfôring ved
Sørsmolt AS sitt anlegg, utgjør det planlagte klekkeriet i praksis en utvidelse av eksisterende
klekkeri. Likevel vil et klekkeri ved Ilsjø oppstrøms Sørsmolt AS medføre risiko for
smittespredning til store verdier nedstrøms.
En bør vurdere behov for UV-desinfeksjon av avløpet på det planlagte klekkeriet.
Det er ikke behov for desinfeksjon av inntaksvann til klekkeriet siden vassdraget ikke er
lakseførende.
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