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Forord 

Forundersøkelsen presenterer kortfattet resultater fra batymetrisk kartlegging, strømmålinger, 

hydrografiske data og B- og C-undersøkelser fra det omsøkte anleggsområdet og 

overgangssonens utstrekning. Forundersøkelsen vil gi et bilde av anleggets influensområde og vil 

fungere som en referanse for fremtidige undersøkelser. 

 

Åkerblå AS er akkreditert for vurdering og fortolkning av resultater etter ISO 16665 (2013), SFT-

Veileder 97:03 og NS9410 (2016), samt NIVA- rapport 4548 (Berge 2002) og Veileder 02:2018. 

Åkerblå AS sitt laboratorium tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025.  
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Sammendrag 

Åkerblå AS har utført en forundersøkelse i forbindelse med søknad om økt MTB fra 3120 tonn til 

7020 tonn ved 37717 Vassgåsholmen.  

 

Vurderinger av strømmålinger gav en forventning om godt spredningspotensiale i område. 

Resultatene fra spredningsdyp viser en større vannforflytning mot vest; mot åpnere 

vannområder. Vannutskiftningen er vurdert som varierende ved ulike dyp. Batymetrien for 

området er dominert av en sjøbunn som skrånet fra sør mot nord mot dypt vann, mens i sør-

sørvest er det noe grunnere områder. I anleggssonen var sjøbunn varierende dybde, og i 

hovedsak grovkornet sediment som tyder på gode strømforhold.  

 

I anleggssonen ble det funnet nok mineralsk sediment til kjemiske målinger ved seks av tretten 

prøvestasjoner, og sedimentet bestod i hovedsak av skjellsand, men innblanding av sand og grus. 

På bakgrunn av resultater fra B-undersøkelsen ble sedimentmiljøet vurder til svært god tilstand.  

 

Overvåking av overgangssonen vil skje gjennom prøvetaking av seks stasjoner. 

Spredningsrommet for sedimenterbart materiale ble vurdert ut fra batymetri og strømmålinger. 

Fra tidligere strømmålinger så man i hovedsak spredningsmønster mot vest og øst for 

spredningsdyp. Vann ved bunn gikk i hovedsak mot  SV og NØ, mens vann i overfalten hadde i 

hovedsak strømretning mot NØ. Overgangssone ble satt etter NS9410 (2016), strømforhold og 

batymetri, til ca. 500 meter med noen justeringer i noen himmelretninger.  

 

Tilstanden i overgangssonen viste samlet sett svært gode faunaforhold i området. Dette indikerer 

at områdets bæreevne håndterer oppdrett av en MTB på 3120 tonn, og man ser ingen synlige 

påvirkninger på bunnforholdene i området, basert på B – og C- undersøkelsene.  
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1. Innledning 

Forundersøkelsen omfatter en redegjøring av sjøbunnmiljøet i området rundt et planlagt eller 

eksisterende akvakulturanlegg og grunngir overvåkingsmetodikk som skal overvåke 

miljøpåvirkning/tilstanden i resipienten. Forundersøkelser kreves ved etablering av anlegg og 

før en vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg for å kunne konstantere påvirkning på miljøet 

før og etter en ny kilde er introdusert (NS9410:2016). Forundersøkelsen varierer noe i krav og 

omfang mellom fylker hvor det er laget egne veiledere.  

 

Data som skal inngå i en forundersøkelse etter NS9410: 

- Strømmålinger fra ulike dyp for å god informasjon om strømmønsteret (i praksis 4 dyp) 

- Kartunderlag med tilstrekkelig oppløsning 

- Kartlegging som angir substrattype  

- Tredimensjonale bunnkart 

- Bunnprøver til partikkelanalyse for beskrivelse av bunnsubstratet 

- B-undersøkelsens gruppe II- og III- parametere 

- Bunndyrsundersøkelser på minst tre stasjoner 

- Referansestasjon minst 1 km fra anlegget i et område med representativ sjøbunn som 

anlegget 

 

Fylkesmessige føringer for forundersøkelse formulert for fylkene Trøndelag (2018); Nordland, 

Troms og Finnmark (2018) og Sogn og Fjordane (udatert):  

- Makro infauna 

- Hydrografi på dypeste C-stasjon 

- Partikkelfordeling 

- TOC og totalt organisk materiale 

- Total nitrogen 

- B-parametere og kobber fra prøven nærmest anlegget 

- B-undersøkelse med minimum 10 stasjoner innenfor anleggsområdet; vurdering av 

alternativ overvåking. 

- Vurdering av bæreevne og plassering/ orientering av anlegget 

 

Et supplement som angår C-undersøkelsen finnes i Presisering av standard NS 9410:2016 

(2019), utstedt av Miljødirektoratet, hvor blant annet strømvurderinger og C2-stasjonens 

plassering er beskrevet.  

 

På bakgrunn av resultater fra bunnkartlegging og strømdata avgrenses utstrekningen av 

anleggs- og overgangssonen i forundersøkelsen. Videre blir miljøovervåking diskutert, hvor 

utsatte områder blir identifisert og stasjonsoppsett for overvåking av miljøpåvirkningen blir 

satt. Forundersøkelsen presenterer videre resultater fra miljøundersøkelser utført i 

forbindelse med utredningen.   
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2. Områdebeskrivelse 

2.1 Lokalitet 

Opprettslokaliteten Vassgåsholmen ligger nord for øya Sørleksa i Orkland kommune, 

Trøndelag (Figur 2.1.1). Anlegget ligger plassert i økoregion Norskehavet i sør og vanntypen er 

katogarisert som «moderat eksponert kyst». Anlegget er plassert over sjøbunn som skråner 

nordover fra Sørleksa mot dypere områder i Kråkvågfjorden. Dybden under anlegget varierer 

mellom ca. 70 meter i sør til ca. 210 meter nord i anlegget. Det er ingen terskler mellom 

anlegget og det dypeste punktet i fjorden på ca. 395 meter, men det er noe grunnere området 

i den sørlige og sørvestlige delen av anlegget som potensielt kan skape barrierer for spredning 

i sørvestlige spredning.  

 

Forundersøkelsen omhandler en ønsket MTB-utvidelse på 3 900 tonn biomasse, hvor da 

biomassen i anlegget vil øke fra 3 120 tonn til 7020 tonn. Anleggets utforming vil forbli 

uendret, hvor 16 bur er fordelt på to burrekker orientert NV-SØ. Det er en distanse tilsvarende 

en burside på 85 meter mellom burrekkkene. Lokalitetens 9 konsesjoner er på produksjon av 

laks, regnbueørret, ørret.  
 

 

 
Figur 2.1.1 Anleggets plassering av lokaliteten (blå stjerne sentralt i kartet) og omkringliggende anlegg. Kartet 

har nordlig orientering. Kartdatum WGS84 
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Figur 2.1.2. Oversikt over nærområdet til lokaliteten (sentralt i kartet) med batymetriske data. Anlegget er 

inntegnet med ramme, fortøyningsliner og fôrflåte. Kartet er nordlig orientert med kartdatum WGS84 hvor 

mørkere blå farge representerer dypere områder.  

 

3. Resultater 
3.1 Bunnkartlegging 

Utdraget er hentet fra forundersøkelsesrapporten fra 2017 (Åkerblå AS 2017). Data fra 

kartlegging av området er tilsendt fra Åkerblå AS, og området er kartlagt av fartøyet 

«Bergnebb» med Olex tilkoblet multistråle som viser dybder, bunntopografi og hardhet i det 

aktuelle området. Relativ bunnhardhet gir et uttryk for havbunnens evne til å reflektere 

signaler. Bløtt sediment gir svakere refleksjon og vises med blå farge. Det samme gjelder 

bratte områder. Hardere, flatere områder som reflekterer signaler effektiv vises med 

fargeskala fra grønt via gult til rødt. Relativ hardhet gir kun et bilde av havbunnens «synlige» 

overflate og når ikke lenger ned i seddimentet (pers medd. Olex AS). Resultatene fra 

bunnkartlegging kan derfor kun brukes veiledende f.eks ved valg av hva slags anker som skal 

brukes.  

 

Kartlegging viser at bunnen skrår nedover 60 meter til 200 meter nord vest. I den nordlige 

delen av anlegget er bunnen flat på 200 meter dybde  (figur 3.1.1 – 3.1.2). Relativ hardhet av 

sedimentet ser ut til å vise en direkte sammenheng mellom topografien, hvor ryggen var 

hardest og større flater og dypere områder viste mykere bunnforhold (figur 3.1.3.) 

 

 



Forundersøkelse for Vassgåsholmen                     

 

Rapportnummer: 102705-01-001  Side 9 av 25 

 
Figur 3.1.1. Bunnkartlagt område rundt oppdrettslokalitet. Anlegget er presentert med ramme og 

fortøyningsliner. Kartet er nordlig orientert med kartdatum WGS84 hvor mørkere blå farge representerer dypere 

områder.  

 

 
Figur 3.1.2. Anleggsramme med 3.dimensjonal framstilling av bunntopografi. Kartet er særlig orientert og 

mørkere blå farge representerer dypere områder. Datum WGS84  

 

 



Forundersøkelse for Vassgåsholmen                     

 

Rapportnummer: 102705-01-001  Side 10 av 25 

 
Figur 3.1.3. Relativ hardhet på sedimentet rundt anlegget illustrert med en fargegradient fra rødt til blått/lilla. 

Fortøyningsliner og anleggsplassering er gitt i kartet. Kartet er nordlig orientert. Kartdatum WGS84. 

 

 

 

3.2 Strømmålinger 

Det har vært utført to strømmålinger på lokaliteten, hvor strømdata er hentet fra tre rigger 

(Tabell 3.2.1 og figur 3.2.1). 

 
Tabell 3.2.1. Oversikt over strømmålinger utført på lokaliteten.  

Tittel rapport og årstall Dyp  Koordinater 

Måling av overflate, 

dimensjonering, sprednings – og 

bunnstrøm ved Vassgårdsholmen 

juni – juli 2016 (SR-M-02816-

Vassgårdsholmen0816) 

5 og 15 m - vest 63˚35.419′N 09˚20.337′Ø 

Spredning og bunn - vest 63˚35.419′N 09˚20.337′Ø 

5 og 15 m - øst 63˚35.448′N 09˚20.959′Ø 

Måling av overflate – (5m) og 

dimensjoneringsstrøm (15m) ved 

Vassgåsholmen i november 2017 – 

november 2018 (SR-M-01219-

Vassgåsholmen0319) 

5 og 15 m 63˚35.642′N 09˚20.322′Ø 

 

I forundersøkelsen og søknaden benyttes data hentet fra strømrapporten for 2016 og 2019 

(Åkerblå AS 2016 og Åkerblå AS 2019). Følgende utdrag er hentet fra hhv. strømrapportene 

fra 2016 og 2019. 
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Åkerblå AS (2016; figur 3.2.2): 

Maksimal strømhastighet var 34.4cm/s mot SV på 5m – vest, 37.3cm/s mot NØ på 5m – øst, 

28.5cm/s mot SV på 15m – vest og 28.7cm/s mot V på 15m - øst. Maksimal strømhastighet er 

vudert som middels sterk på 5m og 15m. Signifikant maksimal strømhastighet er vurdert som 

middels sterk på 5m og 15m. Gjennomsnitt strømhastighet er vurdert som sterk på alle dyp. 

Gjennomsnitt strømhastighet var >= 2 cm/s på alle dyp. Prosent nullmålinger (<1 cm/s) er 

mindre enn 10% på alle dyp. Det var kort periode med strømstille. Det tyder på god 

vannutskiftning i anlegget som føre til gode miljøforhold for fisk. Strømretninger og 

vannutskiftning stemmer med områdets bunntopografi. Vannutskiftning er vurdert bra, fordi 

vann beveger seg bort fra start punkt og ikke bare flytter seg fram og tilbake til start punktet. 

Neumann parameter er vurdert som stabil på 5m, middels stabil på 15m, svært lite stabil på 

spredningsstrøm og lite stabil på bunnstrøm. Dyp ved målepunkter var ca. 100 – 130 m. Da er 

det ca.75 – 110m mellom notbunn og havbunn. Vassgårdsholmen ligger over en skrånende 

bunn. Det var flere perioder der strømhastigheten var høyere enn 10 cm/s på alle dyp. Det er 

gunstig med tanker på spredning av organisk materiale fra anlegget. 

 

Åkerblå AS (2019; figur 3.2.3): 

Maksimal strømhastighet var 55.4 cm/s mot Ø på 5m dyp og 43.3 cm/s mot Ø på 15m dyp. 

Maksimal strømhastighet er vurdert som svært sterk på 5m og sterk på 15m. Signifikant 

maksimal strømhastighet var 19.4 cm/s på 5m dyp og 16.7 cm/s på 15m dyp, og er vurdert 

som sterk på begge dyp. På 5m dyp var høyeste maksimal strømhastighet registrert i 

september 2018 og laveste ble registrert i mai 2018. Maksimal strømhastighet hadde retning 

mot Ø-NØ i alle måneder bortsett fra i januar, februar og juli, da var strømretningen mot SV-

V. På 15m dyp var høyeste maksimale strømhastighet registrert i april 2018 og laveste ble 

registrert i mai 2018. Maksimal strømhastighet hadde retning mot Ø-NØ i alle måneder 

bortsett fra i desember 2017 og februar, mai og juli 2018, da var strømretningen mot SV-V. De 

høyeste strømhastighetene var mot Ø-NØ og V-SV, begge disse retningene følger 

hovedstrømaksen. Gjennomsnittlig strømhastighet er vurdert som svært sterk på både 5m og 

15m dyp. Gjennomsnittlig strømhastighet var ≥ 2 cm/s på begge dyp. Prosent nullmålinger (< 

1cm/s er 30 min på 5m og på 15m. Det var kort periode med strømstille. Dette tyder på god 

vannutskiftning i anlegget, som fører til gode miljøforhold for fisk. Det er litt forskjell i 

vannutskiftning per måned. På 5m dyp er Neumann parameteren vurdert som lite stabil januar 

og mars 2018, og på 15m er den lite stabil i februar og mars 2018, men siden vannet generelt 

flytter seg bort fra startpunktet er ikke nødvendigvis vannutskiftningen dårlig i disse 

månedene. I februar 2018 på 15m går vannet litt mer fram og tilbake og er derfor vurdert som 

mindre god. 
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Figur 3.2.1. Plassering av strømrigg(er) (rødt flagg) relativt til anleggsrammen. 
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Figur 3.2.2. Strømroser indikerer hovedstrømsretning og strømhastighet over ulike himmelretninger (Åkerblå AS 

2016). 
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Figur 3.2.3. Strømroser indikerer hovedstrømsretning og strømhastighet over ulike himmelretninger (Åkerblå AS 

2019). 
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3.3 B-undersøkelse 

Det har vært utført to B-undersøkelser ved lokaliteten, en 0-prøve og en ved maksimal 

belastning. Sjøbunnen under forespeilet anleggsplassering ble dokumentet gjennom 13 

stasjoner ved maksimal belastning (Åkerblå AS 2020). 

 

Undersøkelsen viste få tegn til organisk belastning, hvor det kun ble registrert utslag i form av 

mykt sediment ved èn stasjon (st. 13). Sedimentet som ble registrert bestod hovedsakelig av 

skjellsand, med innblanding av sand og grus. Seks prøvestasjoner ble vurdert som hardbunn. 

Det ble ikke påvist slam – eller gassdannelse ved noen stasjoner. Det ble registert bunndyr ved 

11 av 13 stasjoner, hvor det også ble registrert skjell, krepsdyr og pigghuder ved flere stasjoner 

(Tabell 3.3.1). Det ble tatt prøver ved de syv burene som har vært i bruk under produksjon 

(Figur 3.3.1; Tabell 3.3.2). Alle prøvestasjonene viste beste tilstand (Figur 3.3.2).  

 

Fra B-undersøkelsen ble lokaliteten vurdert til best tilstand, tilstand 1 (Åkerblå AS 2020) 

Tabell 3.3.1. Oversikt over B-undersøkelser utført ved lok.  
Årstall Generasjon Tidsperiode Indeks og tilstand % utforet 

2017 - 0-prøve 0,22 - 

2020 H-19 Maks belastning 0,14 85 

 

Tabell 3.3.2. Hovedresultater fra B-undersøkelse.  

Hovedresultater fra B-undersøkelsen 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,29 Gr. II pH/Eh 1 

Gr. III Sensorikk 0,14 Gr. III Sensorisk 1 

Gr. II+III 0,14 Gr. II + III 1 

Dato feltarbeid 17.11.20 Dato rapport 02.12.20 

Lokalitetstilstand 1 

 Delresultater fra B-undersøkelsen 

Ant. grabbstasjoner 13 Ant. grabbhugg 19 

Type sediment 
Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende 

Skjellsand Sand Grus 

Antall grabbstasjoner  (gruppe II og III) med følgende tilstand 

Tilstand 1 13 Tilstand 3 0 

Tilstand 2 0 Tilstand 4 0 

Indeks illustrert tilstand 
1 2 3 4 

 ↑ 
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Figur 3.3.1 Batymetrisk kart med anleggsplassering (ramme) og prøvestasjoner for B-undersøkelse med 

tilstandsklasse (blå firkant; Tilstand 1, grønn firkant; Tilstand 2, gul firkant; Tilstand 3, rød firkant; Tilstand 4). 

Kartet har nordlig orientering. Kartdatum WGS84. 

 

 
Figur 3.3.2. 3D-kart over bunnen med  anleggsplassering (ramme) og prøvestasjoner for B-undersøkelse med 

tilstandsklasse (blå firkant; Tilstand 1, grønn firkant; Tilstand 2, gul firkant; Tilstand 3, rød firkant; Tilstand 4). 

Kartet har vestlig orientering. Kartdatum WGS84 (Åkerblå AS, 2017b). 
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3.4 C-undersøkelse 

Det har vært utført to C-undersøkelser tidligere ved lokaliteten, en 0-prøve (Åkerblå AS 2017) 

og en ved maksimal belastning (Åkerblå AS 2021). Det er den siste C-undersøkelsen som vil 

presenteres i dette utdraget (Åkerblå AS 2021).  

 

Valg av stasjoner ble gjort på bakgrunn av krav i NS9410 (2016), strømforhold og batymetri. 

Overvåking av overgangssonen ble gjennomført ved 6 stasjoner som i henhold til NS9410 

(2016) er veiledende antall stasjoner. Veiledende utstrekning på overgangssonen er satt til 

500 meter. Stasjon VAS-1 ble plassert der B-undersøkelsen (Åkerblå, 2020) viste størst 

påvirkning. Avstand fra merdkant 25-30 meter på østsiden av anlegget. Stasjonene VAS-3 og 

VAS-5 ble flyttet noe sør i overgangssonen da kun den sørlige delen av anlegget var i bruk 

under produksjonen. VAS-3 og VAS-2 er plassert på østsiden av anlegget i 

hovedstrømsretningen til spredningsdyp, hhv. 370 meter og 760 meter fra nærmeste merd i 

bruk, og danner et transekt på østsiden for å detektere mulig spredning i denne 

himmelretningen. Avstanden til VAS-2 stasjonen er noe lenger enn veiledende avstand, men 

tatt i betraktning dybde, batymetri, strøm og ønske om utvidelse av MTB til 7020 tonn ses 

VAS-2 som en potensiell stasjon for å oppdage spredning i denne retningen. VAS-4 og VAS-5 

ble plassert hhv. 210 m og 430 meter fra nærmeste merd i bruk på vestsiden av anlegget for 

å kunne detektere spredning i denne retningen da strømbildet viste til vannforflytning i denne 

himmelretningen. VAS-6 ble plassert 230 meter sørvest for anlegget ved grunnere områder 

som har potensiale for akkumulering i området (figur 3.4.1). Informasjon om stasjonene finnes 

i tabell 3.4.1 (Åkerblå AS 2021). 

 
Tabell 3.4.1. Stasjonsbeskrivelser. Stasjonsplasseringen beskrives i NS9410 (2016) som overgangen mellom 
anleggssonen og overgangssonen (C1), ytterkant av overgangssone (C2) og som overgangssone (C3, C4 osv.). 
Undersøkelsen omfatter kvalitative faunaprøver (FAU), pH- og Eh målinger (PE), kjemiske parametere (KJE), 
geologiske parametere (GEO) og hydrografiske målinger (CTD). Koordinater er oppgitt med datum WGS84 og 
avstand fra merdkant og dyp (meter) på prøvestasjonen er oppgitt. 

 
 

Det har kun vært produksjon i sørlig del av anlegget, mens overvåkingsstasjoner ble plasert i 

hele overgangssonen. Samlet sett viste undersøkelsen svært gode faunaforhold i området. 

Ved alle stasjonene ble det funnet høye arts- og individsantall. Ved samtlige stasjoner bortsett 

fra VAS-6 i overgangssonen dominerte forurensningsensitive, -nøytrale og -tolerante arter 

som bekrefter de svært gode faunaforholdene. Det var ingen enkelt art som dominerte stort, 

men generelt sett var børstemarken Paramphinome jeffreysii og muslingen Kelliella milaris de 
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vanligste forekommende i området. Øvrige støtteparameterne viste lave verdier og svært god 

tilstandsklassifisering. Stasjonen VAS-6, plassert sørvest for anlegget, ble klassifisert i øvre del 

av intervallet for god tilstand. Her dominerte den forurensningsindikerende børstemarken 

Capitella capitata (38%), men det ble også funnet flere forurensningstolerante og noen 

forurensningsensitive arter ved stasjonen. Strømmålinger fra bunn gikk i hovedsak mot SV og 

NØ, og kan forklare hvorfor man ser noe påvirkning ved denne stasjonen. 

 

Faunaforholdene ved lokaliteten har holdt seg relativt stabil på et svært god nivå ved å 

sammenligne stasjoner med stasjoner fra 2017. Nivåene for organisk karbon (nTOC) har 

forbedret seg ved alle stasjoner, mens øvrige støtteparameterne er på likt nivå (Tabell 3.4.2).  

 

 

 
Figur 3.4.1. Plassering av anleggsramme med bunntopografi, prøvestasjonsplassering (brun runding), 

målepunkt for strømundersøkelse (flagg) og antatt utstrekning av overgangssonen (gul linje). Kartet har nordlig 

orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. Overgangssonens utstrekning er gitt gjennom 

gul linje i kartet og er satt etter vurdering av parameterne strøm, batymetri, sedimenthardhet, planlagt 

anleggsplassering og MTB. Kartdatum: WGS84.   
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Tabell 3.4.2. Hovedresultater. Antallet arter og individer er oppgitt per prøvestasjon og Shannon-wiener indeks 
(H'), Tilstandsverdi (økologisk kvalitetsratio: nEQR), vurdering av overgangssonen og klassifisering av kobber (Cu) 
er vurdert etter Veileder 02:2018 (2018). 

 
 

Kornfordelingen visser at prøvene i hovedsak bestod av sand, men også en del leire og silt. 

Andelen grus var minimal (Tabell 3.4.3).  

 
Tabell 3.4.3. Kornfordeling. Leire og silt er definert med kornstørrelser < 0,063 mm, sand er definert med 
kornstørrelser fra 0,063 – 2 mm, og grus er definert med kornstørrelser > 2 mm. Manglende data er merket med 
i.a. 

 
 
I hovedsak hadde sedimentet lys/grå farge, bestod av silt med innblanding av sand og 
skjellsand, samtidig som det ikke ble registrert noe lukt eller mykere konsistens. Ved en stasjon 
(VAS-1) ble det registrert misfarging i sedimentet. Det ble ikke registrert forekomster av 
naturlig organisk materiale, fôr eller fekalier, gassdannelse eller beggiatoa. Samtlige 
prøvehugg var godkjent for volum og overflate (Tabell 3.4.4).  
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Tabell 3.4.4. pH- og Eh-verdier fra målinger av sedimentoverflaten og vurderinger av sedimentets farge, lukt og 
konsistens. For surhetsgrad og redokspotensial går beregnet poengverdi fra 0 til 5 hvor 0 er best. Tilstanden går 
fra 1 til 4 hvor 1 er meget god, og 4 er meget dårlig (NS 9410 2016). For sensoriske vurderinger vurderes 
parametere farge, lukt og konsistens etter verdier mellom 0 og 4, hvor høye verdier angir belastningsgraden. 
 Kjemiske parameter Sensoriske parametere 

Stasjon pH Eh pH/Eh poeng Tilstand Farge Lukt Konsistens 

VAS-1 7,62 110 0 1 2 0 0 

VAS-2 7,65 344 0 1 0 0 0 

VAS-3 7,60 374 0 1 0 0 0 

VAS-4 7,55 242 0 1 0 0 0 

VAS-5 7,56 311 0 1 0 0 0 

VAS-6 7,58 274 0 1 0 0 0 

 
Innholdet av karbon (nTOC) ble klassifisert med tilstand V (dårlig) for stasjonen VAS-1, VAS-6 
ble klassifisert med tilstand II (god) mens de øvrige stasjoner ble klassifisert med tilstand I 
(svært god). Innholdet av kobber og sink ved alle stasjoner var lave og ble klassifisert med 
tilstand I (bakgrunn) med unntak av VAS-1 og VAS-6 som ble klassifisert til tilstand II (god). 
Verdiene for fosfor og nitrogen var jevne mellom stasjonene bortsett fra VAS-1 som viste 
høyere verdier her enn ved de øvrige stasjonene (Figur 3.4.5). 
 
Tabell 3.4.5. Innhold av undersøkte kjemiske parametere i sedimentet og etter innholdet av tørrstoff (TS). 
Tilstand (TS) er oppgitt etter FT Veileder 97:03 for normalisert TOC (nTOC; mg/g) og totalt organisk materiale 
(TOM; glødetap i % av TS). Sink (Zn; mg/kg TS) og kobber (Cu; mg/kg TS) klassifiseres etter Veileder 02:2018. 
Fosfor (P; mg/kg TS) og nitrogen (N; mg/kg TS) har ikke tildelt tilstand og karbon-nitrogenforholdet (C:N) er 
oppgitt som ratio mellom de to enhetene. Måleusikkerhet er oppgitt for kobber, sink, fosfor og nitrogen. 
Manglende data er merket med i.a. 

 
 
Hydrografiske data ble innhentet om sesong i forbindelse med C-undersøkelse. Salinitet, 

temperatur og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og til like over bunnen ved stasjon VAS-

3 (figur 3.4.3). Resultatene viser en økende salinitet og en minskende temperatur fra 

overflaten og ned til bunn, hvor den stabiliserer seg på ca. 34,7 % og 8˚C. Oksygenmetningen 

viser en liten økning de første 20 meter i vannsøylen, før den synker og stabiliserer setg fra 

150 meter og til bunn (oksygenmetning 89% og oksygeninnhold 8,3 mg/L). I henhold til 

klassifisering av bunnvann gir dette en tilstandsklasse 1, meget god (tabell V1) 
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Figur 3.4.3 Temperatur (°C), salinitet (‰), oksygeninnhold (mg/l), oksygenmetning (%) og klorofyll (µg/L) fra 

overflaten og ned til bunnen for prøvepunktet.  
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4. Diskusjon 

 

Vurderinger av strømmålinger gav en forventning om godt spredningspotensiale i område. 

Det ble registrert varierende strømhastighet ved de ulike målepunktene, men gjennomsnittlig 

strømhastighet ble i 2016 vurdert som sterk på alle fire måledyp (5, 15 spred og bunn). For 

strømmålingene utført i 2017-2018 (5 og 15 meter) ble gjennomsnitt strømhastighet vurdert 

som svært sterk. Sjøbunnen skråner nordover fra ca. 60 meter ned mot ca. 395 meter i 

Kråkvågfjorden. Skrånet sjøbunn kan gi økt spredningspotensiale, sammenlignet med flat eller 

bunn med groper som har akkumuleringspotensiale i form av eks dybdepunkter.  Anlegget er 

orientert på langsiden av dominerende strømretning, som kan øke spredningspotensiale i 

området. Spredningsmønsteret gikk i måleperioden i primært mot V og NØ (spredningsdyp). 

Overgangssonen ble satt etter NS9410 (2016) til ca. 500 meter N, V. Mot NØ ble den satt til 

over 700 meter, da samtlige måledyp viste vannføring i denne retningen. 

 

Det har kun vært produksjon i syv av seksten bur, i den sørlige delen av anlegget. I 

anleggssonen ble det  funnet nok mineralsk sediment ved seks av tretten prøvestasjoner, hvor 

det var nok sediment til å måle pH/Eh. Sedimentet bestod i hovedsak av grovkornet sediment 

som skjellsand, med innblanding av sand og grus. Samtlige prøvestasjoner ble vurdert til svær 

god tilstand, og regulær overvåking ved B-undersøkelse vil være tilstrekkelig for å overvåke 

miljøet i anleggssonen. 

 

Det har vært utført to C-undersøkelser, en 0-prøve og en ved maksimal belastning. Det har 

blitt analysert seks prøvestasjoner, og ved å sammenligne resultatene fra stasjonene for de to 

undersøkelsene så ser man ingen tydelig endring i bunnfaunamiljøet (Åkerblå AS 2021). 

Overvåkingsstasjonene er prøvetatt i hovedsak i nordlige deler av anlegget, mens det har kun 

vært produksjon i sørlige del av anlegget. Dette vil føre til et usikkerhetsmoment rundt 

påvirkningen i området.  

 

Overgangen mellom anleggssonen og overgangssone overvåkes gjennom C1-stasjonen. 

Plasseringen av denne varierer med tilstandsvurderingen i siste B-undersøkelse. Anleggssonen 

ble satt til standard distanse etter NS 9410 (2016) på ca. 25-30 meter fra merdkanten.  

 

C2-stasjonene ble plassert i ytterkant av overgangssonen i hovedstrømsretning for 

spredningsstrøm, NØ for anlegget. Det er opprettet en overgangssone som skal kunne 

detektere en belastningsgradient i sonen. Tre stasjoner ble lagt i et transket (VAS-1, VAS-3 og 

VAS-4), for å detektere om det er et spredningsmønster i området. VAS-6 ble opprettet inn 

mot land SV, hvor det er potensiale for akkumulering grunnet vekselvis strøm og batymetri. 

Dette er sansynligvis grunnen til at dette området viser noe tegn til organisk belastning, 

sammenlignet med resten av prøvestasjonene.  
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Det har vært produsert en generasjon fisk på lokaliteten, og det ønskes å utvide lokaliteten. 

MTB på lokaliteten var 3 120 og all fisk ble produsert i skråningsområdet i den sørligste 

halvdelen av anlegget. Stasjonsoppløsningen i dette området var lav, hvor en stasjon i 

overgangssonen var plassert til å kunne effektivt detektere påvirkningen i området. Stasjoner 

var ikke utplassert i dette området grunnet skrånende og grunn sjøbunn. Videre var en del 

stasjoner i B-undersøkelsen ikke mulig å gjøre kjemiske målinger i grunnet grov kornstørrelse. 

Allikevel vet man fra B-undersøkelsen at det ikke ble registrert sport etter påvirkning i 

anleggssonen. Fra C-undersøkelsen fremgår det at det ikke er påvirkning rundt nordlig halvdel 

av anlegget, mens det var tegn til påvirkning på sørvestsiden av anlegget, hvor påvirkningen 

vurderes som liten (god tilstand). I forundersøkelsen ble det også dratt inn nEQR-resultater 

fra stasjon VAS-1 (C1-stasjonen) for å få ekstra informasjon om hvor stor påvirkningen har 

vært på bunnfaunaen i området. nEQR-messig viste tilstanden moderat. For C1-stasjonen vil 

dette også vurderes til at bæreevnen i området er høyere enn hva som har vært produsert på 

et relativt komprimert område (sammenlignet med å ha benyttet seg av hele anlegget).  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

Klassifisering av de undersøkte parameterne som inngår i Molvær et. Al, 1997, Bakke et. Al, 2007, 

Veileder 02:2018 (2018). Organisk karbon er totalt organisk karbon (TOC) korrigert for finfraksjon i 

sedimentet. 

 

 


