
Frya Oppdrett AS revidert akvakultursøknad for Stamfisk, Settefisk og Matfisk 01.04.2022

Akvakultursøknad for Stamfisk, Settefisk og Matfisk

Frya Oppdrett AS
Bakkevegen 6
7340 Oppdal

Etablering av oppdrettsanlegg for norsk ørret ved Frya Næringspark

Frya Oppdrett AS er et datterselskap av Driva Aquaculture AS, etablert med tanke på bygging
av et heiintegrert landbasert oppdrettsanlegg på Frya Næringspark i Gudbrandsdalen. Det
søkes konsesjon for oppdrett av for norsk ørret  (Salmo trutt a ),  som er den primære arten det
skal drives oppdrett på. Det søkes også for laks (Sa/mo sa/ar) og regnbueørret ( Onchorhyncus
mykiss )  som sekundære arter i tilfelle det oppstår kommersielle eller biologisk utfordringer med
brunørreten. Det understrekes at det ikke er snakk om adrive oppdrett av flere arter samtidig.
Når det gjelder søknad om stamfisktillatelse gjelder den kun for brunørret (Salmo trutta ).

Frya Oppdrett har fått hjelp av Frya Næringspark til ervervelse av en stor tomt, og det er inngått
avtale med Ringebu Vannverk om nødvendige leveranser av grunnvann med høy kvalitet.
Ambisjonen er at Frya Oppdrett delvis skal kapitaliseres opp med investeringer fra lokalt
næringsliv som har vist interesse for prosjektet.

Det skal bygges en stor produksjonshall med kapasitet på 7000 tonn matfisk årlig i startfasen.
Produksjonen skal økes betydelig i årene som kommer primært gjennom avisprogrammet
drevet av Driva Aquaculture i samarbeid med Nofima. I tilknytning til produksjonshallen skal
det bygges anlegg for produksjon av stamfisk og settefisk, samt eget slakteri. Anlegget blir
dermed selvforsynt, og produksjonssyklusen blir helt lukket uten behov for tilførsel av rogn
eller settefisk utenfra. Dette er viktig for a hind re introduksjon av sykdommer.
Produksjonsanlegget vil benytte resirkulasjon med høy rensegrad og behov for veldig lite nytt
vann. Avløp fra produksjonen og slakteriet vil renses og desinfiseres før det sendes til et
jordinfiltrasjonsanlegg i sediment masser godt egnet til formålet. Frya Oppdrett vil dermed ikke
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ha noe direkte inngrep med Gudbrandsdalslågen siden vannforsyningen kommer fra
grunnvannsbrønner på Risøya, og avløpet går tilbake til grunnvannet gjennom infiltrasjon.

Søknad Matfisktillatelse

Frya Oppdrett AS søker herved om tillatelse til årlig produksjon av opptil 12000 tonn
matfisk av arten brunørret (Sa/mo trutta ), eller laks (Sa/mo sa/ar) eventuelt regnbueørret
(Onchorhyncus mykiss) med en MTB på 6000 tonn.
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Søknad Settefisktillatelse

Frya Oppdrett AS søker herved om tillatelse til produksjon av 6 millioner stk. settefisk
per år av arten brunorret (Salmo trutta ), eller laks (Sa/mo sa/ar) eventulet regnbueørret
(Onchorhyncus mykiss). Settefisken vil ha snittvekt rundt 90 gram.
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Søknad Stamfisktillatelse

Frya Oppdrett AS søker herved om tillatelse til hold av stamfisk samt avl på arten
brunørret (Sa/mo trutta ) med en MTB på 100 tonn for hele stamfiskanlegget.
Avisprogrammet vil driftes i samarbeid med Driva Aquaculture AS og Nofima AS.
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Vedlagte Dokumenter

AIie tre søknader for matfisk, settefisk og stamfisk har samme vedlegg, komplett liste finnes i
tabellen under. AIie dokumentene er i PDF format.

Dokumentnavn Søknadskjema Antall
referanse sider
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Vedlegg 1 Soknadskjema for akvakultur i landbaserte anlegg for
stamfisk, settefisk og matfisk.
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Vedlegg 4a Vannavtale Ringebu Vannverk
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Vedlegg 5 Asplan Viak, infiltrasjonspotensial Frya
Vedlegg 6 Norconsult, utslippssøknad
Vedlegg 7 Beredskapsplaner, fiskehelse og overvåking
Vedlegg 8 Hydraulisk Kapasitet og Produksjonsplan
Vedlegg 9 Stamfisk Aktivitetsbeskrivelse
Vedlegg 10. Bekreftelse fra Nofima på hold av stamfisk og
samarbeid med utvikling av aviskjerne for fjellørret
Vedlegg 11. Nofima Stamfiskavtale avd. Sunndalsøra
Vedlegg 12. Nofima Avlsfaglige Tjenester
Vedlegg 13. Intensjonsavtale Åkerblå AS
Vedlegg 14. Intensjonsavtale Krokkasser AS
Vedlegg 15. Intensjonsavtale Mjøsanlegget AS
Vedlegg 16. Arealplankart M 1 :5000
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Vedlegg 18. Frya Oppdrett Layout
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