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Forord 
På oppdrag av Kvarøy Fiskeoppdrett AS har Aqua Kompetanse AS utført en forundersøkelse ved Ørnes. En 

forundersøkelse av lokalitetens anleggsområde og anleggets overgangssone blir gjennomført før anlegget 

plasseres, og før vesentlige anleggsutvidelser. Forundersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av 

miljøforholdene, og fungere som en referanse for utviklingen av miljøforholdene etter at produksjonen har 

startet ved lokaliteten. I tillegg blir havbunnen i nærområdet til lokaliteten kartlagt, og vannstrømmen blir 

målt i flere dyp. Dette gir et grunnlag for anleggsplassering, samt vanngjennomstrømming og 

spredningspotensiale for lokaliteten. 

 

Midt-Norsk Havbruksservice har utført havbunnskartleggingen, og Aqua Kompetanse AS har utført 

supplerende vannstrømmålinger og akkreditert B-undersøkelse. Aqua Kompetanse i samarbeid med DNV GL 

har levert akkreditert C-undersøkelse ved den planlagte lokaliteten, som blir ettersendt. Standarder og 

veiledere som er benyttet til innsamling av data og prøvemateriale til denne forundersøkelsen er listet i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1: Standarder og veiledere benyttet til innsamling av data og prøvemateriale til denne forundersøkelsen. 

Undersøkelse Standard/veileder Tittel 

B-, C- og forundersøkelse NS 9410: 2016 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine 
akvakulturanlegg 

C-undersøkelse 

NS-EN ISO 16665: 2013 Vannundersøkelse – Retningslinjer for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin 
bløtbunnsfauna. 

NS-EN ISO 5667-19: 2004 Vannundersøkelse – Prøvetaking – Del 19: Veiledning i 
sedimentprøvetaking i marine områder. 

Hydrografi Veileder 02: 2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

Vannstrømmåling 
NS 9425-1: 1999 Oseanografi – Del 1: Strømmålinger i faste punkter. 

NS 9425-2: 2003 Oseanografi – Del 2: Strømmålinger ved hjelp av ADCP. 

 

 

 

 

 

   

 

Aqua Kompetanse AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking bunnsediment, 
akkrediteringsnummer TEST 303, og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. 
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1. Materiale og metode 
1.1. Undersøkelsesområde 

Ørnes ligger i Lurøy kommune, Nordland (Figur 1). Anlegget er planlagt plassert på vestsiden av øya Aldra 

(Figur 1). Sjøbunnen under anlegget er jevn, og dybden ligger på mellom 45 og 70 meter. Bunnen skrår utover 

mot et større dyp vest for anlegget ut mot dypålen i Stigfjorden, som er 340 meter på det dypeste. Dagens 

ramme ligger over en lett skrånende bunn med dybder fra 42 til 70 meters dybde. Ny ramme vil fullstendig 

overlappe eksisterende ramme, men i tillegg strekke seg 40 m vest på hele den vestlige langsiden og 150 m 

nord for den nordligste eksisterende kortsiden (Figur 2). Dybdene under ny ramme vil være fra 42 til 80 

meter. Sedimentet her består hovedsakelig av silt og sand. 

 
Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Geografisk 
senterpunkt for det planlagte anlegget ved Ørnes er 66°25.252N, 13°.01.099Ø. Målestokk 1:80 000. Kilde: 
Fiskeridirektoratets karttjeneste. 

 
Figur 2: Bilde som viser eksisterende ramme inni den planlagte, større rammen. Kilde: olex.  
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1.2. Vannstrømmålinger 

Strømmålingene ved Ørnes er gjennomført i flere serier. Målingene på 8 og 15 meters dyp ble foretatt i 

perioden 28.12.2012-31.01.2013 (Moe, 2013) i en rigg utplassert på 66°25.240N 13°00.998Ø, målingene på 

33 meters dyp ble foretatt i perioden 18.10.-18.11.2007 (Aas, 2007) i en rigg utplassert på 66°25.082N, 

13°00.883Ø og målingene ved bunn på 65 meters dyp ble foretatt i perioden 04.12.2017-08.01.2018 

(Sivertsen, 2018) i en rigg utplassert på 66°25.240N, 13°00.998Ø (Figur 6). Til å måle vannstrøm på 8 og 15 m 

dyp har det blitt benyttet en profilerende doppler (Aquadopp profiler 400 kHz, Nortek AS), en rotormåler 

(SD6000) har målt strøm på 33 m dyp og en punktdoppler (Aquadopp current meter 2000 kHz, Nortek AS) 

har blitt benyttet for å måle bunnstrøm, og målingene er gjennomført i henhold til NS 9425-1:1999 og/eller 

NS 9425-2:2003. Doppler-instrumentene registrerte i 1 minutt sammenhengende og hviler i 9 minutter. 

Rotormåleren registrerte strøm kontinuerlig, hvor det annet hvert minutt ble lagret data og fem delintervall 

ble deretter brukt til å lage et 10 minutters middel. Vannstrømmålingen i spredningsdypet (på 33 meters 

dyp) er foretatt like utenfor aktuell anleggsramme (Figur 6), men vurderes å være representativ. For original 

rapport med utfyllende informasjon om oppsett og instrument for måling på 8+15 m, 33 og 65 meters dyp, 

se henholdsvis Moe (2013), Aas (2007) og Sivertsen (2018). 

 

1.3. B-undersøkelse 

Aqua Kompetanse AS har gjennomført en akkreditert B-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 ved Ørnes 

den 07.02.2018. B-undersøkelsen skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare 

nærheten av et anlegg er påvirket, og gjennomføres ved en serie grabbprøver tatt fra anleggsområdet. Det 

er gjort vurderinger av bunnfauna, sensoriske registreringer (gassdannelse, lukt, farge, konsistent, slam) og 

elektrokjemiske målinger av pH og redoks i sedimentet. B-undersøkelsen gir en tilstandsklassifisering av hver 

enkelt prøvestasjon og en samlet tilstand av hele anleggsområdet. Tilstanden på enkeltstasjonene kan variere 

mye, så hovedvekta legges på helhetstilstanden for lokaliteten. Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4 etter 

NS9410:2016 (Tabell 2), og angis med fargekoder. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet skylt over en 1mm 

sikt. Antall prøvestasjoner bestemmes av lokalitetens omsøkte MTB (maksimal tillatt biomasse), som på 

Ørnes er 3900 tonn, og antall prøvestasjoner er derfor 14. Prøvestasjonene er plassert innenfor planlagt 

anleggsområde for å dekke så godt som mulig, og er merket av Figur 5 med tilstand markert med farger etter 

Tabell 2. 

 
Tabell 2: Tilstandsklassifisering basert på indeksverdi gitt ut fra B1-skjema ved B-undersøkelse (etter NS9410:2016), og 
tegnforklaring til fargekoder for tilstand på B-undersøkelsens prøvestasjoner. 

 Tilstand 

 1 
Meget god 

2 
God 

3 
Dårlig 

4 
Meget dårlig 

Indeksverdi < 1,1 1,1 – < 2,1 2,1 - < 3,1 ≥ 3,1 

 
1.4. C-undersøkelse 

Aqua Kompetanse har gjennomført akkreditert feltarbeid for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 

9410:2016. Analyser og rapportering av dette prøvematerialet var ikke ferdigstilt per 20.07.2018, men vil 

foreligge i rapport fra DNV på et senere tidspunkt. Her vil analyser av TOM, TOC, N-Kjeldahl, kornstørrelse og 

makrofauna bli presentert, og gir en beskrivelse av miljøtilstanden i nærområdet til oppdrettslokaliteten før 

anlegget starter sin produksjon. Foreliggende rapport presenterer resultater fra de elektrokjemiske 

målingene, sedimentsammensetning, sensoriske registreringer og hovedtyper av fauna som be observert 

under prøvetakingen, i tillegg til hydrografiske målinger av salinitet, temperatur og oksygen. 
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Prøvematerialet ble innhentet ved bruk av en 0,1 m2 Van Veen grabb, og på hver prøvestasjon ble det foretatt 

tre grabbhugg.  Makrofaunaprøver ble tatt ut av to av huggene, og 100-300 ml geologi- og kjemiprøver ble 

tatt ut av ett. Ved hver stasjon ble det også foretatt elektrokjemiske målinger av sedimentet. 

 
I henhold til Norsk Standard (NS9410) «Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg» skal 

det i forbindelse med en forundersøkelse ta minimum 3 stasjoner, der en referansestasjon på ca. 1000 meters 

avstand er inkludert. I tillegg har Fylkesmannen i Nordland et ønske om at omfanget av stasjoner i en 

forundersøkelse også baseres på anlegges kapasitet som søkes (her MTB = 3900 tonn). Følgelig er det tatt 5 

stasjoner + en referansestasjon ved Ørnes, og plassering av overvåkingsstasjonene er basert på størrelse og 

posisjon til det omsøkte anlegget. Figur 3 viser stasjonskart med stasjoner fra undersøkelsen i 2017 og 2018.   

I tillegg har det blitt sett på effekten av restitusjonstiden til anlegget ved å sammenlikne data på den 

stasjonen med dårligst tilstand i 2017 med nye data fra ny prøvetaking i 2018 (se stasjon merket rødbrun i 

Tabell 3). DNV GL foreslo, i forbindelse med forundersøkelsen 2018, å inkludere data på et utvalg stasjoner 

fra undersøkelsen i 2017 (merket grønn i Tabell 3). Følgelig ble det tatt bio/sedimentprøver fra 3 stasjoner + 

etterkontroll av Ørn18-6 (st. C4) ved undersøkelsen i 2018.  

 

Tabell 3: Oversikt over stasjoner og plassering (stasjoner merket grønn er stasjoner fra C-undersøkelsen i juni 2017, 
stasjoner merket brun er stasjoner fra C-forundersøkelsen i mars 2018. Stasjon merket lilla er brukt ved begge 
undersøkelsene). 

Soner Stasjoner avstand til merd kant Dyp (m) posisjon 

anleggsone C1  ≈ 10m (øst) 47 66°25.167 N 13°01.118 Ø 

overgangsone C5 ≈ 100m (nordøst) 47 66°25.395 N 13°01.484 Ø 

overgangsone C3 ≈ 80m (øst) 37 66°25.296 N 13°01.380 Ø 

overgangsone C4/ Ørn18-6 ≈ 40m (sør) 45 66°25.095 N 13°00.944 Ø 

overgangsone, ytre C2 ≈ 380m (nord) 57 66°25.314 N 13°01.245 Ø 

overgangsone, ytre Ørn18-2 ≈ 500m (nord) ≈  70 66°25.662N 13°01.473Ø 

overgangsone, 
dypområdet 

Ørn18-4 ≈ 200m (vest) ≈ 100  66°25.313N 13°00.309Ø 

referansestasjon Ørn18-ref ≈ 1000m (nord) ≈  70 66°25.938N 13°01.416Ø 
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Figur 3: Stasjonsplassering for stasjoner fra undersøkelsen i 2017 (C/ASC-) og tre tilleggsstasjoner (ørn-) tatt under forundersøkelsen 

i 2018. Det sørligste punktet ble tatt ved begge undersøkelsene for å sammenligne endringen der mellom første og andre 
undersøkelse. 

 
1.5. Hydrografi 

Hydrografi angår de kjemiske og fysiske havforholdene, slik som salinitet (saltinnhold), temperatur, 

sirkulasjon og løste gasser. Det ble utført målinger av salinitet, temperatur og oksygen ved den dypeste 

prøvestasjonen i undersøkelsesområdet ved Ørnes, stasjon 18-4 vest for lokaliteten (Figur 3). Målingene ble 

utført med en CTD av typen SAIV SD204 påmontert en SAIV205 oksygensensor. Instrumentet målte 

annethvert sekund ned og opp igjennom vannsøylen. Registrerte data ble bearbeidet, og figurer fremstilt, 

ved bruk av SAIV AS sitt eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W. Oksygenkonsentrasjonen i 

dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i et område, og klassifisering av dypvannet er gjort etter 

Veileder 02:2013 (Tabell 4). 

 
Tabell 4: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2013). 

 Tilstandsklasser 

I 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Dypvann 
Oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) > 4,5 4,5 – 3,5 3,2 – 2,5 2,5 – 1,5 < 1,5 

Oksygenmetning (%)* > 65 65 – 50 50 – 35 35 – 20 < 20 
*Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C. 
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2. Resultat 
2.1. Vannstrømmålinger 

Det er registrert lite strømstille og jevnlige strømakselerasjoner i alle undersøkte dyp ved Ørnes. Strømmens 

dynamikk er tidevannsstyrt, mens strømretningen følger batymetrien (nordøst- og sørvestlig retning) 

(Sivertsen, 2018). Vannstrømmen på 8 meters dyp (overflatestrøm) er rettet mot nordøst, med en 

sekundærkomponent mot sørvest. På 15 meters dyp (dimensjoneringsstrøm) er hovedkomponenten rettet 

mot nordøst, med en sekundærkomponent mot sørvest (Moe, 2013). Spredningsstrømmen på 33 meters dyp 

har en hovedkomponent rettet mot nordøst, og med en sekundærkomponent mot sørvest (Aas, 2007), mens 

bunnstrømmen på 65 meter har hovedkomponent mot sørvest med en tydelig sekundærkomponent mot 

nordøst (Sivertsen, 2018). Tabell 5 viser hovedresultatene fra vannstrømmålingene ved Ørnes, og Figur 4 

viser vanntransporten (fluksen) for alle fire dyp. Se Vedlegg B for tidsserier over strømhastighet (Figur B-1) 

og -retning (Figur B-2), frekvensfordeling av strømhastighet (Figur B-3) og spredningsdiagram over 

strømretning og -hastighet (Figur B-4).  

 
Tabell 5: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Ørnes. Målingene på 8 og 15 m er målt med profilerende 
doppler (Aquadopp profiler 400 kHz) (66°25.199N, 13°01.029Ø) i perioden 28.12.2012-31.01.2013 (Moe, 2013). 
Målingene på 33 m er målt med rotormåler (SD6000) (66°25.082N, 13°00.883Ø) i perioden 18.10.-18.11.2007 (Aas, 
2007). Målingene på 65 m er utført med punkt doppler (Aquadopp current meter 2000 kHz) (66°25.240N, 13°00.998Ø) 
i perioden 04.12.2017 - 08.01.2018 (Sivertsen, 2018). 

Parametere 8 meter 15 meter 33 meter 65 meter 

Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 7 7 8.2 5.6 

Maksimalstrøm (cm/s) 32 31 40.6 19.4 

Strømstyrke 0-1 cm/s (%) 2.14 2.93 6.1 3.1 

Strømstyrke 1-3 cm/s (%) - - - 18.8 

Neumann-parameter 0.47 0.33 0.214 0.26 

Standardavvik (cm/s) 5 5 7.4 3.1 

Signifikant maksimum strømhastighet 
(cm/s) 

13 12 16.7 9.2 

Signifikant minimum strømhastighet 
(cm/s) 

3 3 - 2.4 

10 års returstrøm (cm/s) 52.3 51.3 - 32.0 

50 års returstrøm (cm/s) 58.6 57.6 - 35.8 

De 4 hyppigst forekommende 
strømretningsgruppene (°) 

30 
45 
60 
15 

30 
45 
60 
15 

45 
240 
60 

225 

210 - 225 
195 - 210 
225 - 240 
180 - 195 

De 4 hyppigst forekommende 
strømhastighetsgruppene (cm/s) 

5 
10 
15 
20 

5 
10 
15 
20 

1-3 
10-15 
15-25 

3-4 

3 - 5 
5 - 7 
1 - 3 
7 - 9 

Mest vannutskiftning / retning per 15° 
sektor 

889 m3/m2 per 
dag ved 15 – 30 

575 m3/m2 per dag 
ved 15 – 30 

2076 m3/m2 per 
dag ved 45 - 60 

870 m3/m2 per 
dag ved 210 - 225 

Minst vannutskiftning / retning per 15° 
sektor 

58.3 m3/m2 per 
dag ved 120 - 

135 

113 m3/m2 per dag 
ved 150 - 165 

8 m3/m2 per dag 
ved 120 - 135 

40 m3/m2 per dag 
ved 300 - 315 
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Figur 4: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15°og 20°sektor på8, 15, 33og 65 meters dyp ved Ørnes. For måleperioder
se Tabell 5. Strømroser på 8 og 15 m er hentet fra Moe (2013), 33 m fra Aas (2007), og 65 m er hentet fra Sivertsen
(2018).

2.2. B-undersøkelse
Det ble utført en B-forundersøkelse i 2018i ny, planlagt ramme pga. søknad om arealendring. Det hadde ikke
vært produksjon på eksisterende anlegg siden oktober 2017 ved undersøkelsestidspunktet. Undersøkelsen i
2017 ble utført på maks belastning, og fikk tilstand 2 med enkeltstasjoner som viste dårlig tilstand (Olsen,
2017). Det ble tatt en oppfølgende B-undersøkelse før utsett på eksisterende anlegg i april 2018, der alle
stasjonene fra 2017 ble beholdt. Den resulterte i tilstand 1 med en indeksverdi på 0,02 (Brokke, 20182).

Fem stasjoner fra undersøkelsene i 2017 er beholdt i forundersøkelsen. Antall prøvestasjoner ved
forundersøkelsen på Ørnesvar 14, og det ble tatt 14 grabbskudd fordelt på disse (Brokke, 20181). Sedimentet
besto i hovedsak av sand og grus, iblandet noe stein og skjellsand. Av dyreliv ble det observert børstemark
på de fleste stasjonene, men få i antall. Det ble også registrert slangestjerne, skallus og en amfipode. pH-
verdiene på alle stasjoner det var mulig å måle på var over 7,1, og Eh-verdiene var positiv ved alle målbare
stasjoner med unntak av fire. Det ble ikke registrert gassbobler, slamdannelse eller misfarging i sedimentet.

Spredningsstrøm, 33 m
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Noe lukt ble registrert ved to stasjoner, (stasjon 6 og 10). Konsistensen var fast i samtlige prøver. 

Grabbvolumet var under ¼ i seks av prøvene og mellom ¼ og ¾ i åtte.  

Forundersøkelsen viser et lite påvirket sediment med totaltilstand 1, og stasjonene som var påvirket ved 

undersøkelsen i juli 2017 (Olsen, 2017), har nå fått restituert seg. Tabell 6 oppsummerer hovedresultatene 

fra B-undersøkelsen, og B1 og B2- skjema er vedlagt i Vedlegg C. For original rapport med utfyllende 

informasjon om hver stasjon se Brokke, 2018 (rapportnummer 17-2-18B levert av Aqua Kompetanse AS). 

 

Totaltilstand for B-forundersøkelsen på Ørnes ble 1, med en indeksverdi på 0,18. 

 
Tabell 6: Hovedresultater fra B-forundersøkelsen ved Ørnes utført 07.02.2018. 

 
 

2.3. C-forundersøkelse 

De elektrokjemiske målingene viste normale verdier ved alle fire stasjonene (Tabell 7), med pH mellom 7,84 

og 8,06 og positive Eh-målinger mellom 129,6 og 667,9 mV. Det ble ikke registrert misfargede sedimenter, 

slam eller gassbobler, men noe til sterk lukt på overgangsstasjonen (18-6). Tre stasjoner hadde fyllingsgrad < 

¼ og en stasjon hadde fyllingsgrad ¼ - ¾. Sedimentene besto av sand på stasjon 18-6, mens stasjon 18-4 og 

18-2 hadde sand med innslag av hhv leire og grus. Referansestasjonen (18-ref) besto av sand, leire og stein. 

 
Tabell 7: Foreløpige resultater fra C-undersøkelsen.. Eobs = observert hvilepotensial i prøven (målt verdi); Eh = 
redokspotensial, bestemt ut fra Eobs og Eref (Eh = Eobs + Eref). Eref bestemmes ut fra sedimenttemperatur, og er beskrevet i 
original rapport. 

                                               Stasjoner 
 
Parameter 

Overgangssone 
Overgangssone 

(dypområde) 
Ytre sone 

Referanse-
stasjon 
(18-ref) 18-6 (C4) 18-4 18-2 

Elektrokjemi 

pH 7,93 7,86 8,06 7,84 

Eobs 
Eh 

-94,7mV 
129,6 

177,7mV 
421,7 

443,9mV 
667,9 

349,9mV 
573,9 

Oksygen 
Målt verdi (ml O2/l) 

O2, tilstandsklasse 
 5,2 

TK I 
  

Sensoriske 
registreringer 

Sedimenttype 
Sand Sand, leire Sand, grus Sand, leire, 

stein 

Farge Normal Normal Normal Normal 

Lukt Noe/sterk Normal Normal Normal 

Fôr/fekalier 
beggiatoa 

- - - - 

Hovedtyper fauna - - - - 

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende Øvrige 

Sand Grus Stein og skjellsand 

Ant. stasjoner: 14 Ant. stasj. med / uten dyr: 11 / 3 

Ant. hugg: 14 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 14 / 0 

Antall grabbstasjoner (gruppe II / III) med følgende tilstand: 

Tilstand 1: 9 / 14 Tilstand 2: 0 / 0 Tilstand 3: 0/ 0 Tilstand 4: 0 / 0 

Parametergruppe Indeks Tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,22 1 

Gr. III Sensorisk: 0,19 1 

Gr. II + III 0,18 1 

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 1 
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Figur 5: Sjøkart som viser bunndata fra Ørnes i 5,6 x 5,6 meters oppløsning, planlagt anleggsplassering og 
fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner (Brokke, 20181) og C-undersøkelsens innerste stasjoner (grønne kryss) 
(Tveten, 2017).  Lilla pil viser orientering av kart.  

 

 
Figur 6: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering sammen med C-stasjoner og C-forundersøkelsesstasjoner (Ørn-) og 
posisjon for vannstrømmålinger (gule kryss). Lilla pil viser orientering av kart, strømrose viser vanntransport 
(m3/m2/døgn; fluks) for hver 15° sektor på 33 meters dyp (spredningsdyp) (Strømrose er hentet fra Aas, 2007). 
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2.4. C- og ASC-undersøkelse 2017 

Rapport fra C-forundersøkelse foreligger ikke per dags dato, men Tabell 8 viser resultatene fra C-

undersøkelsen på eksisterende anlegg fra 2017, levert av DNV GL (Tvedten, 2017). Den viste fine sensoriske 

og elektrokjemiske verdier ved alle stasjonene, unntatt i anleggssonen (C1), som hadde noe påvirkning i form 

av noe lukt og misfarging samt fekalier. Bunnfauna hadde en svært dårlig tilstand ved C1 nærmest anlegget, 

dårlig ved C4, moderat ved C3 og C5, og god ved C2 lengst unna anlegget. Nivået av totalt organisk karbon 

var lave ved samtlige stasjoner, og kobber var kun i bakgrunnen ved C1.  

 
Tabell 8: Hovedresultater fra C-undersøkelsen hentet fra rapport fra DNV (Tvedten, 2017). Aqua Kompetanse AS har stått for 
akkreditert prøveuttak, samt oksygen- og pH/Eh-målinger. DNV GL har utført akkreditert analyse av makrofauna. Deres 
underleverandør ALS Laboratory Group har utført akkreditert analyse av kobber, TOC, TOM og pelitt, samt uakkreditert analyse av 
N-TOC, TN og C/N. Se Vedlegg D for rapport med tegnforklaring. Redokspotensial (Eh) bestemmes ut fra observert hvilepotensial i 
prøven (målt verdi; Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. 

                        Stasjoner 
 
Parameter 

C1 
Anleggs-

sone 

C3 
Overgangs

-sone 

C4 
Overgangs

-sone 

C5 
Overgangs

-sone 

Elektrokjemi: pH: 7,7 7,7 7,9 7,7 

Eh: 263,4 366 317 257 

Oksygen: Målt verdi (mL): 
O2, tilstandsklasse: 

    

Fa
u

n
a*

 

Fa
u

n
a 

ti
ls

ta
n

d
sk

la
ss

e 
  

(V
ei

le
d

er
: 0

2
:2

0
1

3
) 

Antall arter (S): 8 54 25 50 

Antall ind. (N): 1754 1430 1464 1373 

NQI1: 0,26 0,57 0,40 0,54 

Shann.Wien. (H`): 0,7 3,2 1,6 2,8 

Hurl.ind. (ES n=100): 3 17 9 15 

AMBI:  5,9 1,8 5,4 4,5 

ISI: 4,5 7,5 6,4 7,9 

NSI: 7 14 9 12 

nEQR: 0,16 0,54 0,32 0,50 

J, Jevnhet (0-1): - - - - 

DI: 0,89 0,80 0,23 0,25 

Miljøtilstand: 2    

 SFT 97:03** N-TOC (mg/g): 
N-TOC, tilstandsklasse: 

26 
II 

22 
II 

24 
II 

21 
II 

Tot. nitrogen TN (mg/g): 
Kommentar:  

0,56 0,26 0,36 0,24 

Tot. Org. 
materiale 

TOM (%): 
Kommentar: 

1,02 1,1 0,81 0,79 

Forhold C/N:  
Kommentar:  

15 15 16 15 

Pelitt Pelittandel (%) 98,8 99,2 99,4 98,6 

Veileder 
2229:2007*** 

Cu (mg/kg): 
Cu, tilstandsklasse: 

1,88 
I 

   

02:2013**** Økologisk tilstand:  V III IV III 

 
2.5 Hydrografi 

Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) i 

dypområdet ved Ørnes (18-4); Figur 3). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 7 og 8.  
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Figur 7: Sjøtemperatur (°C; rød), salinitet (‰; grønn) og tetthet (-1000 kg/m3, svart) fra overflaten og ned til bunnen 
(down-cast) på 168 meters dyp ved stasjon 18-4 den 20.03.2018. 

 
Temperaturen stiger jevnt nedover i vannsøyla, fra 6,30°C i overflatevannet til 8,0°C i bunnvannet. Saliniteten 

viser samme mønster og stiger knapt fra 34,21‰ i overflaten til 34,93‰ i bunnvannet.  

I overflatevannet ligger oksygenkonsentrasjonen på 6,0-6,2 ml O2/l (88-90% metning), og oksygenet stiger 

ned de første meterne, til 5,83 ml/l (86% metning) på 55 meters dyp, før det synker jevnt nedover vannsøyla.  

Bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 5,2 ml O2/l, som svarer til tilstand I «Svært god» etter 

klassifiseringen for oksygen i dypvann, gjengitt i Tabell 4. 
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Figur 8: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; grønn) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) 
på 168 meters dyp ved stasjon 18-4 den 20.03.2018. 
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3. Oppsummering 
Eksisterende anlegg ligger over en lett skrånende bunn med dybder fra 42 til 70 meters dybde. Ny ramme vil 

fullstendig overlappe eksisterende ramme, men i tillegg strekke seg 40 m vest på hele den vestlige langsiden 

og 150 m nord for den nordligste eksisterende kortsiden. Dybdene under ny ramme vil være fra 42 til 80 

meter. Sedimentet her består hovedsakelig av silt og sand. 

 

Spredningsstrømmen (33 meter) beveger seg i hovedsak mot nordøst, med en mindre returstrøm mot 

sørvest, med hyppigste strømretninger mot 45, 240, 60 og 225 grader (Aas, 2007). Også overflate og 

dimensjoneringsstrøm går mot nordøst (Moe, 2013), mens bunnstrømmen går i motsatt retning, mot sørvest 

(Sivertsen, 2018) (Figur 4). 

 

B -forundersøkelsen viser fine tilstander ved samtlige stasjoner; alle fikk tilstand 1. Det gjorde også alle 

stasjoner ved den oppfølgende B-undersøkelsen før utsett i eksisterende anlegg i april i år (Brokke, 20182) 

Totaltilstanden ved forundersøkelsen ble 1, med en indeksverdi på 0,18 (Brokke, 20181). 

 

Rapporten fra C-undersøkelsen fra 2017 sendes med som vedlegg til søknaden, mens rapporten fra 

forundersøkelsen skrevet av DNV GL ettersendes når den blir klar. Resultatene fra C på eksisterende ramme 

viser fine forhold når det gjelder analyser av TOC, TOM og kobber. Elektrokjemi og C/N-forholdet hadde 

verdier over 10, noe som kan indikere at sedimentet inneholder organisk materiale fra land (Tvedten, 2017). 

Flest arter var å finne på stasjonene lengst unna anlegget, og færrest ved de to stasjonene i anleggssonen.  

Antall individer var høyt ved alle stasjonene.Økologisk tilstand for anleggsonestasjonen ble tilstandsklasse V 

(svært dårlig);18-6 ble tilstandsklasse IV (dårlig); C3 og C5 ble tilstandsklasse III ( moderat). 

 
Den hydrografiske undersøkelsen ved stasjon 18-4 viste gode oksygenforhold gjennom vannsøylen med 
tilstand I (svært god) på bunnvannet. 
 

3.1. Bæreevne 

Strømmen ved Ørnes går mot nordøst i overflatelagene, og får en antydning til returstrøm mot sørvest ved 

30 meters dyp (Aas, 2007). Bunnstrømmen går i motsatt retning, mot sørvest (Sivertsen, 2018). Sedimentet 

består hovedsakelig av sand og grus. Bunnen har en hardhet på rundt 30 % i snitt (olex). Totalt er det tatt C-

prøver ved åtte stasjoner rundt Ørnes ved eksiterende og nytt anlegg (som overlapper).  Ved alle disse 

stasjonene er det fine elektrokjemiske og kjemiske verdier. Når det gjelder bunnfauna, scorer stasjonene i 

overgangssonen dårlig til moderat, mens stasjonen i anleggssonen, C4 scorer svært dårlig (Tveten, 2017). 

Vi avventer rapport fra forundersøkelsen på utvidet ramme fra 2018, denne vil bli ettersendt så fort den 

foreligger fra DNV GL. Undersøkelsen fra 2018 beskrives som en forundersøkelse, men er i realiteten en 

undersøkelse utført etter brakklegging, siden omsøkt anleggsramme er en utvidelse av eksisterende ramme 

hvor det har vært produksjon siden 2003.    
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Vedlegg A – Havbunn 

 
Figur A- 1: Oversiktskart over batymetri ved Ørnes med dybdekoter på 10 meter. Blåtoner fra lyst til mørkt markerer 
økende dybde. Planlagt anleggsramme er inntegnet. 

 

 
Figur A- 2: Oversiktskart over batymetri ved Ørnes med dybdekoter på 10 meter og hardhet. Hardhet er markert med 
fargetoner fra blått (bløtbunn) til rødt (hardbunn). Planlagt anleggsramme er inntegnet. 
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Figur A- 3: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Ørnes sett fra sørvest med planlagt anleggsramme inntegnet. 

 
Figur A-4: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Ørnes sett fra sørvest med hardhet og planlagt anleggsramme 
inntegnet. 
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Vedlegg B –Vannstrømmålinger

Figur B-1: Vannstrømhastighet (cm/s) på 8, 15, 33 og 76 meters dyp vedØrnes. For måleperioder se tabell 4.

33 meter
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Figur B-2: Vannstrømretning (°) på 65 meters dyp ved Ørnes i perioden 05.12.2017–08.01.2018.
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Figur B-3: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 5, 15, 33 og 65 meters dyp ved Ørnes. For måleperiode se
tabell4.

33 meter
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Figur B-4: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor5, 15, 33 og 65 meters dyp ved Ørnes. For
måleperiode se tabell 4. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.

33 meter
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Vedlegg C- B1 og B2 skjema 

 
Figur C- 1: Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 
prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 blir «bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben 
inneholder mineralsk sediment eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff. Prøver 
tatt på hardbunn gis 0 poeng for gruppe II parameteren (pH/Eh), og dersom grabben har for lite materiale (men likevel 
kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis ingen poeng. Gruppe III parameterne brukes da til å 
beregne lokalitetstilstand. 
 
 

Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B B B B B B B B B B B B B B

I Dyr Ja = 0, Nei = 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

pH Målt verdi 8,15 8,06 7,67 7,82 7,82 7,59 7,79 8,07 7,84

Målt verdi 77,2 119 3,9 -133 37,5 -140 -58,9 53 -50

"+ ref. verdi 298,2 340 224,9 88 258,5 81 162,1 274 171

pH/Eh Poeng 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,22

1 1 1 1 1 1 1 1

Ja = 4

Nei = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lys/grå = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brun/sort = 2

Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noe= 2 2 2

Sterk = 4

Fast = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myk = 2

Løs = 4

v < ¼ = 0 0 0 0 0 0 0

¼ - ¾ = 1 1 1 1 1 1 1 1 1

v > ¾ = 2

0 - 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 8 cm = 1

> 8 cm = 2

0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0

0,00 0,00 0,22 0,00 0,22 0,44 0,22 0,22 0,22 0,66 0,22 0,22 0,00 0,00 0,19

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,44 0,11 0,61 0,11 0,83 0,11 0,11 0,00 0,00 0,18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Buffertemperatur: 3,4°C pH sjø: 8,09

Sjøtemperatur: 4,9°C Eh sjø: 38

Sedimenttemperatur: 5°C Ref. elektrode: 221

3

Tilstand gruppe III 1

Middelverdi gruppe II & III

Tilstand prøve

Tykkelse på 

slamlag

SUM

Korrigert sum (x 0,22)

Tilstand prøve

Prøvenummer

1

AQUA  KOMPETANSE AS Prøveskjema B.1

Kunde: Kvarøy Fiskeoppdrett ASLokalitetsnummer: 17235

> 3,1 4

pH/Eh Korrigert sum
Tilstand

Indeks Middelverdi

< 1,1 1

Lokalitetstilstand 1

1,1 - < 2,1 2

2,1 - < 3,1

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

II

Eh (mV)

Tilstand prøve

Tilstand gruppe II

III

Gassbobler

Farge

Lukt

Konsistens

Grabbvolum

Lokalitet: Ørnes

Feltdato: 07.02.2018Rapportnummer: 17-2-18B Ørnes

Gr. Parameter Poeng
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Figur C- 2:Oversikt over resultatene fra bedømmingen av sedimentet og karakteristika på havbunnen ved 
prøvestasjonene (B.2-skjema). På hver stasjon blir sedimentet bedømt ved å fordele totalt fem poeng per stasjon, 
fordelt på hvilken type sediment som observeres i prøven. Tabellen inkluderer dybdetall og registreringer av ulike 
dyregrupper, samt om det observeres Beggiatoa eller rester av fôr og/eller fekalier.  
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Vedlegg D Rapport fra DNV på eksisterende ramme 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER  

Foreliggende kapittel omhandler en C-undersøkelse og en ASC-undersøkelse av miljøforholdene på 

bunnen ved oppdrettslokalitet Ørnes i Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøundersøkelsen ved 

oppdrettslokaliteten ble utført 21. juni og 19. juli 2017. Det var produksjon ved anlegget under 

feltarbeidet. Undersøkelsen ble utført som en C-undersøkelse i tråd med «Miljøovervåking av 

bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, NS 9410:2016» og som en ASC-undersøkelse i tråd med 

ASC Salmon Standard (v1.1-April 2017). Aqua Kompetanse AS foretok prøveinnsamlingen og DNV GL 

har opparbeidet prøvene og skrevet rapporten. 

C-undersøkelse 

Det ble tatt bunnprøver med en grabb på fem stasjoner og gjort hydrografiske målinger. Bunnprøvene 

ble analysert for kornstørrelse, organisk materiale, kobber og bunndyr. I tillegg ble det gjort målinger av 

surhetsgrad (pH) og redokspotensiale (Eh) i sedimentet. Det er om lag 40-60 m dypt i området. 

Kornstørrelsen viste at bunnen hovedsakelig bestod av sand/grus. Oksygenverdiene i bunnvannet lå i 

tilstandsklasse I «Svært god». Oppsummering av resultatene av C-undersøkelsen ved Ørnes er gitt i 

tabell 0-1.  

Lokalitetstilstanden for Ørnes ble vurdert som beste tilstand «1» (NS 9410:2016), basert på: 

 de samlede sensoriske observasjonene av sedimentet ga tilstand beste tilstand «1», og hvor 

 målingene av surhetsgrad og redokspotensial i sedimentet samlet ga beste tilstand «1».   

Det organiske innholdet i sjøbunnen var «normalt» for alle stasjonene (glødetapsverdi 0,8-1,1 %). 

Kobbernivået var lavt for alle stasjoner og alle stasjonene fikk beste tilstand I «Bakgrunnsnivå». 

Nivåene av normalisert totalt organisk karbon (TOC) lå på mellom 21 og 26 mg/g TOC for alle C-

stasjonene. Dette tydet på lite organisk belastning i stasjonsområdet, og alle stasjonene havnet i nest 

beste tilstandsklasse II «God». Resultatene tydet på at det organiske materialet i sedimentet trolig var 

iblandet organisk materiale fra land (C/N-tall= 11-16).  

Bunnfaunaen i anleggssonen (stasjon C1) ble beregnet som «God» i henhold til NS 9410:2016.  

Stasjon C3 og C5 i overgangssonen fikk tilstandsklasse «Moderat» i henhold til «Klassifisering av 

miljøtilstand i vann» (Veileder 02:2013_ 2015). Stasjon C4 og C2 i overgangssonen fikk henholdsvis 

tilstandsklasse «Dårlig» og «God».   

Arten Capitella var tilstede på alle stasjonene, og med flest individer nærmest anlegget. Capitella 

forekommer svært ofte og gjerne i et høyt antall på lokasjoner under oppdrettsanlegg hvor det tilføres 

organisk materiale. Det ble observert fekalier fra fisken på sjøbunnen og dette er føde for enkelte 

bunndyrsarter. Det var få andre arter i prøvene nærmest anlegget (ca. 20 m fra merdene, C1), men det 

var et tilfredsstillende artsantall i sjøbunnen lenger borte.  

  

http://www.dnvgl.com/
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Tabell 0-1. Oppsummering av miljøtilstanden for C-undersøkelsen ved Ørnes. I anleggssonen benyttes 

kriterier i NS9410 til å gi tilstand ut fra bunnfauna, mens der er strengere kriterier for stasjonene lengre 

borte.  

Parameter 

 Tilstand 

Anleggssone Overgangssone Lokalitet  

C1 C3 C4 C5 C2 Ørnes 

pH/Eh «1» «1» «1» «1» «1» 

«1» 
Sensoriske «2» «1» «1» «1» «1» 

Bunnfauna «God» «Moderat» «Dårlig» «Moderat» «God» 
 

Totalt organisk karbon «God» «God» «God» «God» «God» 
 

Kobber (Cu) «Bakgrunn» «Bakgrunn» «Bakgrunn» «Bakgrunn» «Bakgrunn» 
 

 

ASC-undersøkelse 

Det ble tatt prøver ved fem stasjoner ved Ørnes. I prøvene ble det utført bunndyrsanalyser, 

redokspotensial-målinger, samt analyser av kobbernivå.  

Undersøkelsen viste at stasjon ASC 1 og ASC 2, som lå innenfor tillatt sone for påvirkning (AZE), hadde 

«Ikke akseptabel» miljøpåvirkning på bunndyr i henhold til ASC-standard (tabell 0-2). Dette skyldes at 

det var for få bunndyrsarter, og noen av disse dominerte i antall.  

Resultatene for redokspotensiale (Eh) viste tilstand «Akseptabel» for alle stasjonene utenfor AZE. 

Resultatene for Shannon-Wiener faunaindeks (H’) tilsvarte tilstand «Akseptabel» (H’ > 3) for stasjon 

ASC 3 og ASC ref, og «Ikke akseptabel» for stasjon ASC 4.  

Kobbermengden tilsvarte tilstand «Akseptabel» for alle de undersøkte stasjonene.  

Tabell 0-2. Oppsummering av ASC-resultatene ved Ørnes. «A» akseptabel, «IA» ikke akseptabel. Grå felt 

er ikke relevant i henhold til ASC-standarden. Det er ulike kriterier for tilstand innenfor og utenfor AZE. 

Stasjon Redokspotensiale 

(Eh) 

Shannon-Wiener 

(H’), artsmangfold 

Fauna 

(antall arter) 

Kobber (Cu) 

 mV Tilstand Verdi Tilstand Antall Tilstand mg/kg Tilstand 

ASC 1 (Innenfor AZE)     1 «IA» 1,9 «A» 

ASC 2 (Innenfor AZE)     0 «IA» 2,5 «A» 

ASC 3 149 «A» 3,3 «A»   1,0 «A» 

ASC 4 100 «A» 1,6 «IA»   1,3 «A» 

ASC ref 384 «A» 4,2 «A»   1,1 «A» 

http://www.dnvgl.com/
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1 INNLEDNING
Kvarøy Fiskeoppdrett AS har fått gjennomført en kombinert C- og ASC-undersøkelse av

fiskeoppdrettslokalitet, Ørnes, i Stigfjorden i Lurøy kommune, Nordland fylke. Disse to

miljøundersøkelsene har store likheter når det gjelder metoder, men varierer noe med hvilke

prøvesteder som skal velges og analyser som skal gjennomføres. Det er også ulike kriterier for hvordan

de angir miljøtilstand til en lokalitet. Undersøkelsene fokuserer på bunnforholdene like ved

oppdrettsanlegget og ut til noen få hundre meters avstand.

C-undersøkelsen er utført i henhold til norsk standard (NS 9410:2016), mens ASC-undersøkelsen

(Aquaculture Stewardship Council) er utført i henhold til den internasjonale standarden (ASC Salmon

Standard, v1.1-April 2017).

Prøvetakning av bunnsediment for biologiske og kjemiske analyser er utført akkreditert under Aqua

Kompetanse AS sitt akkrediteringsnummer Test 303. Opparbeidelse av bunndyr, faglige vurderinger og

fortolkninger er utført akkreditert under DNV GL sitt biolaboratorium under akkrediteringsnummer Test

083.

2 C-UNDERSØKELSE

Formålet med C-undersøkelsen
Overvåkningen skal gi et bilde av bunnpåvirkningen nær anlegget (anleggssonen, nærmere enn ca. 25 m

fra anlegget) og lenger borte (overgangssonen, fra ca. 25 m og utover til 500 m). Ved en C-

undersøkelse benyttes det en 0,1 m 2 grabb for å samle inn prøver til kornfordelingsanalyse, kjemiske

analyser og artssammensetning av bunndyr. Det måles surhetsgrad (pH) og redokspotensial (Eh) i

prøvene. Sammen med kvalitative og sensoriske registreringer danner dette grunnlag for å angi

miljøtilstand. Det blir i tillegg gjort målinger av temperatur, saltholdighet og oksygeninnhold i

vannsøylen.

En C-undersøkelse er et viktig verktøy for overvåking av bunnmiljøet under og rundt et oppdrettsanlegg.

God kunnskap om, og oppfølging av miljøforholdene, kan bidra til å sikre et godt levemiljø for fisken,

god tilvekst og reduserte produksjonskostnader.

Tidligere undersøkelser
Resultatene fra en C-undersøkelse i 2015 viste moderate belastningseffekter i anleggets nærsone

(Letsea AS, 2015a). Faunaanalysen i nærsonen viste tallrikhet av en forurensningsindikator og noe skjev

individfordeling. De kjemiske parameterne i nærsonen viste primært gunstige nivåer. Sedimentprøver fra

overgangs- og fjernsonen viste gunstige kjemiske nivåer og et relativt uforstyrret bentisk økosystem

uten en dominerende tilstedeværelse av forurensningsindikatorer. Vurderinger knyttet til visuelle og

sensoriske parametere indikerte god tilstand ved alle stasjoner.

Det har blitt utført flere MOM B-undersøkelser på lokaliteten blant annet i 2010 (Barlindhaug Consult AS),

i 2012 (Helgeland Havbruksstasjon, 2012), i 2014 (Helgeland Havbruksstasjon AS, 2014) og i 2015

(Letsea, 2015b). Alle de nevnte undersøkelsene gav en lokalitetstilstand på «1». Vurderingene knyttet til

fauna, visuelle og sensoriske parametere viste noe tegn til organisk belastning knyttet til

oppdrettsvirksomheten, men i en svært begrenset grad.

En MOM B-undersøkelse som ble utført i 2017 (Aqua Kompetanse, 2017a) gav nest beste

lokalitetstilstand «2». Undersøkelsen viste at noen av stasjonene hadde lav pH som også ble registrert
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med sterk lukt fra sedimentet. Sedimentet under anleggsrammen var tydelig misfarget, og i over

halvparten av stasjonene ble det observert fekalier. Stasjonene som var i dårligst tilstand var plassert

sør-sørøst i anlegget.

Materiale og metoder

2. 3. 1 Stasjonsopplysninger og feltarbeid
Lokalitet Ørnes ligger i Stigfjorden mellom øyene Stigen og Aldra i Lurøy kommune, Nordland fylke (figur

2-1). Oppdrettsanlegget ligger i et område hvor det er om lag 40-60 meters dyp. På Ørnes har Kvarøy

Fiskeoppdrett AS tillatelse på 3120 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB).

Aqua Kompetanse AS var ansvarlig for prøveprogram, valg av stasjoner og innsamling av prøvemateriale

etter NS 9410:2016. Det skal tas prøver i anleggssonen og overgangssonen (tabell 2-1). Avstand til

anlegget, dybdeforhold og det å finne relativt flate bunnområder med løsmasser/egnet bunn for

prøvetakning med grabb, er sentrale kriterier for å velge prøvesteder.

Vannstrømmen ved lokaliteten går mot nordøst med en returstrøm mot sørvest (Aqua Kompetanse,

2017b). Strømretning, samt resultatene fra siste B-undersøkelse ble vurdert under planleggingen av C-

undersøkelsen ved Ørnes. NS 9410:2016 angir veiledende antall prøvestasjoner og veiledende avstand

fra anlegget basert på MTB på lokaliteten. Økende MTB gir økende antall prøvestasjoner, og med en MTB

på 3 120 tonn ved Ørnes er antall prøvestasjoner 4. Men, antall stasjoner er satt etter en MTB på 3 900

tonn, da det er søkt om utvidelse ved lokaliteten, slik at antall prøvestasjoner er 5 (Aqua Kompetanse,

2017b).

Stasjon C1, anleggssone. Stasjonen ble lagt i et område litt nordøst for den dårligste

prøvestasjonen ved siste B-undersøkelse (tilstand «2», utført i juli 2017 av Aqua Kompetanse

AS), ca. 20 meter fra merdkanten. Her var også bunnen noe bløtere enn omkringliggende

områder.

Stasjon C2, ytre del av overgangssonen. Stasjonen ble lagt omtrent 525 meter nordøst for

anlegget.

Stasjon C3, overgangssone. Stasjonen ble lagt i et mykere område nordøst for anlegget (med

hovedstrømretningen), ca. 80 meter fra anleggsramma.

Stasjon C4, overgangssone. Stasjonen ble lagt ca. 60 meter fra anleggsramma.

Stasjon C5 ble lagt i et bløtbunnsområde 220 meter nordøst for anlegget på omtrent samme

dybde som øvrige stasjoner.

Prøveinnsamlingen ble utført fra oppdretters båt av Kristine Brokke fra Aqua Kompetanse AS i to

omganger: uttak til analyser av kjemi og geologi, samt hydrografimålinger ble utført 21.06.2017, mens

uttak av makrofaunaprøver ble utført 19.07.2016. Tabell 2-2 viser stasjonsoversikt med posisjon, dyp og

prøvetakning. Figur 2-2 viser kart med stasjonsplassering.

Metodene som er benyttet i undersøkelsen er i overensstemmelse med standardene:

NS 9410: 2016 «Miljøovervåking av bunnpåvirking fra marine akvakulturanlegg».

ISO 16665:2014 «Marin bløtbunnsfauna. Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og

prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna».

ISO 5667-19:2004 «Vannundersøkelse- Prøvetaking- Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i

marine områder»
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Sediment til kjemiske og biologiske analyser ble hentet opp med en van Veen grabb (0,1 m 2) på hvert

stasjonspunkt. Det ble tatt to replikate faunaprøver på hver stasjon og én for kjemiske analyser.

Sediment i sjiktet 0-5 cm ble fryst ned og sendt til ALS Laboratory Group Norway AS for analyser av

totalt organisk materiale (TOM), totalt organisk karbon (TOC), totalt nitrogen (TN), kobber (Cu) og

kornfordeling. Faunaprøvene ble fiksert og fraktet til DNV GLs Biolaboratorium for opparbeiding og

biologiske analyser. Prosedyrene for feltarbeid og biologiske analyse er beskrevet i DNV GLs

Biolaboratoriets kvalitetssystem.

Figur 2-1. Oppdrettsanlegget Ørnes sin beliggenhet (Fiskeridirektoratet, 2017).
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Tabell 2-1. Beskrivelse av anleggssone og overgangssone (Kilde: NS 9410:2016).  

Anleggssone Anleggssonen omfatter området under og rundt oppdrettsanlegget hvor tilførselen av organisk 

materiale er størst. Strøm, dyp og synkehastighet avgjør hvor partiklene fra merdene bunnfeller, 

og området som får størst tilførsel av organisk stoff, kan derfor være forskjøvet i forhold til 

anlegget. På strømsterke lokaliteter vil det organiske materialet akkumulere nedstrøms i forhold 

til anlegget, mens områdene oppstrøms vil ha mindre tilførsler og påvirkning. Dersom anlegget 

ligger over skrånende bunn, kan en del av det organiske materialet akkumulere der bunnen flater 

ut. Anleggssonen avgrenses som følge av dette ikke nødvendigvis av en fast avstand fra merdene, 

men strekker seg vanligvis ikke mer enn 25 m til 30 m fra anlegget. 

Overgangssone Overgangssonen omfatter området utenfor anleggssonen der mindre partikler og resuspendert 

organisk materiale fra anleggssonen vanligvis sedimenterer. På dype, strømsterke lokaliteter kan 

også større partikler sedimentere her. På strømsterke lokaliteter kan sonen være forskjøvet i 

strømretningen, mens den på skrånende bunn kan være forskjøvet mot større dyp. Dersom det er 

dyphull i overgangssonen, kan disse fungere som akkumuleringsområder for organiske partikler. 

Overgangssonen strekker seg vanligvis ikke til mer enn 500 m fra anlegget. 

 

Tabell 2-2. Stasjonsoversikt med posisjon (WGS-84), dyp og prøvetakingsprogram for C-undersøkelsen.  

Stasjon Nord 

 

Øst Dyp 

(m) 

Prøvetaking 

C1  66°25.167 13°01.118 47 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (TOM, TN, TOC, Cu og 

kornstørrelse), B-undersøkelse gr. I & II parametere.  

C2 66°25.537 13°01.672 57 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (TOM, TN, TOC, Cu og 

kornstørrelse), B-undersøkelse gr. I & II parametere. CTD-hydrografi. 

C3  66°25.296 13°01.380 37 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (TOM, TN, TOC, Cu og 

kornstørrelse), B-undersøkelse gr. I & II parametere.  

C4 66°25.095 13°00.944 45 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (TOM, TN, TOC, Cu og 

kornstørrelse), B-undersøkelse gr. I & II parametere.  

C5 66°25.395 13°01.484 47 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (TOM, TN, TOC, Cu og 

kornstørrelse), B-undersøkelse gr. I & II parametere.  



 

 
 

DNV GL  –  Report No. 2017-4201, Rev. A Utkast  –  www.dnvgl.com  Side 5 

 

 

Figur 2-2. Stasjonsoversikt ved oppdrettsanlegg Ørnes (markert med blå sirkel). Stasjonsplassering er i 

henhold til koordinater fra feltarbeidet. C1-C5 angir stasjonsplasseringen for C-undersøkelsen. ASC 1-ASC 

4, samt ASC ref, angir stasjonsplasseringen for ASC-undersøkelsen. Se også beskrivelse av 

stasjonsplassering i teksten. 
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2.3.2 Hydrografi 

Måling av temperatur, saltholdighet og oksygen i vannsøylen ble utført på den dypeste stasjonen 

(stasjon C2, nordøst for lokaliteten). Målingene ble utført med en CTD av typen SAIV SD204 påmontert 

en SAIV205 oksygensensor. Instrumentet målte annethvert sekund ned og opp igjennom vannsøylen. 

Tilstand for oksygen på dypvann ble vurdert i henhold til Veileder 02:2013_ 2015 «Klassifisering av 

miljøtilstand i vann» (tabell 2-3). 

 
Tabell 2-3. Grenseverdier for tilstandsklasser for oksygen i bunnvann (Kilde: Veileder 02:2013). 

Parameter Tilstandsklasser 

I II III IV V 

 Svært god God Moderat Dårlig Svært Dårlig 

Oksygen (ml O2/l) >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

 

2.3.3 Sedimentkvalitet 

Tilstand for totalt organisk karbon (TOC)-innhold i sedimentet er bestemt i henhold til SFT Veileder 

97:03 «Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Veiledning» (tabell 2-4). For klassifisering 

av totalt organisk karbon i sedimentprøver må konsentrasjoner av TOC i sediment standardiseres for 

andel finstoff (F, leire og silt) ved bruk av formelen: 

Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F) 

Tabell 2-4. Klassifisering av tilstand for organisk innhold i sediment (Kilde: SFT Veileder 97:03). 

Parameter Tilstandsklasser 

I II III IV V 

Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig 

Organisk karbon (mg/g)  
<20 20-27 27-34 34-41 >41 

 

Tilstand for kobber er bestemt i henhold til «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota» 

(Miljødirektoratet, 2016) (tabell 2-5). 

Tabell 2-5. Klassifisering av tilstand ut fra innhold av kobber i sedimenter (Kilde: Miljødirektoratet, 2016). 

Parameter Tilstandsklasser 

I II III IV V 

 Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært Dårlig 

Kobber (mg Cu/kg) 20 84 84 147 >147 

 

Surhetsgrad (pH) og redokspotensialet (Eh) ble målt ved ett av huggene ved hver stasjon (fortrinnsvis 

hugg 1) med en Hach-måler, modell HQ40d. Elektrokjemien måles gjennom en av lukene i lokket på 

grabben, og elektroden ble ført 2,0 maks 2,5 cm ned i sedimentet. Elektrodene ble holdt så rolig som 

mulig og pH ble avlest ved stabilisering. Redoks ble avlest ved drift mindre enn 0,2 mV/s, og hvis stabile 

verdier ikke ble oppnådd innen to minutter ble drift markert med pil. 
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Før måling av den første stasjonen ble pH- og redokselektrodene plassert i sjøvann. pH-elektroden ble så 

kalibrert med trepunktskalibrering i pH 4,0, 7,0 og 10,0 og redokselektroden ble kalibrert i buffer med 

Eh = 271 mV. Etter kalibrering ble det målt temperatur i overflatevannet (sjø), pH og Eh i 

overflatevannet, og sedimenttemperatur.  

 

2.3.4 Bløtbunnsfauna 

Fra hver stasjon ble det tatt to faunaprøver med en van Veen grabb (0,1 m2 overflateareal). Prøvene ble 

vasket og siktet i 1 mm sikt (runde hull) under innsamlingen (figur 2-4), og deretter fiksert i 4% 

formalin bufret med borax og iblandet bengalrose. Faunaprøvene ble sendt til DNV GLs Biolaboratorium 

hvor prøvene ble vasket i 1 mm sikter for å fjerne formalin og rester av sedimentet. Sikteresten ble 

overført til en bakk og faunaen fra hver prøve ble sortert inn i taksonomiske hovedgrupper og oppbevart 

i 70 % sprit før artsbestemmelse. Dyrene ble deretter identifisert til art. Et flytdiagram for prøvetaking 

og artsbestemmelsesprosessen er skissert i figur 2-3.  

 

 

Prøvetaking Prøvetaking 

Sikting  i felt 
 (under vann) 

Sikting  i felt 
 (under vann) 

Fiksering og farging 
( formalin  og rosa  bengal ) 

Fiksering og farging 
( formalin  og rosa  bengal ) 

Mellomlagring Mellomlagring 

Utvasking av  formalin  og saltvann  
(med ferskvann) 

Utvasking av  formalin  og saltvann  
(med ferskvann) 

Sortering av dyr til  
hovedgrupper 

Sortering av dyr til  
hovedgrupper 

Konservering 
(sprit) 

Konservering 
(sprit) 

Identifikasjon Identifikasjon 

Innlegging av data Innlegging av data 

Mindre dyr (børstemark, 
krepsdyr, pigghuder og små 

mollusker) 

Mindre dyr (børstemark, 
krepsdyr, pigghuder og små 

mollusker) 

Langtidslagring Langtidslagring Referansesamling Referansesamling 

Færre, men store  
eksemplarer (børstemark,  
mollusker eller pigghuder) 

Færre, men store  
eksemplarer (børstemark,  
mollusker eller pigghuder) 

F 

E 

L 

T 

A 

R 

B 

E 

I 
D 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

T 

O 

R 

I 
E 

A 

R 

B 

E 

I 
D 

Siktet på 1 mm  
(runde hull) 

Siktet på 5 mm  
(runde hull) 

 

Figur 2-3. Flytdiagram av prøvetakings- og artsbestemmelsesprosessen. 
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Figur 2-4. Sedimentprøve i sikt fra stasjon C5 i overgangssonen fra innsamlingen ved Ørnes (foto: Aqua 

Kompetanse AS).   

2.3.4.1 Analysemetoder biologiske data 

C-undersøkelsen er en undersøkelse av bunntilstanden ved anlegget (anleggssonen) og utover i 

resipienten (overgangssonen). Hoveddelen er en undersøkelse av bunnfaunaen på bløtbunn.  

NS 9410:2016 angir: «Når det er relativt få arter med jevn fordeling i prøvene, slik tilfellet ofte er nær 

oppdrettsanlegg, gjøres vurderingen på grunnlag av artsantallet og artssammensetningen». Dette tolkes 

slik at tilstandsvurdering av stasjoner i nærsonen skal gjøres i henhold til tabell 2-6 nedenfor (som er 

hentet fra NS 9410:2016). Tilstandsklassifisering av de øvrige stasjoner i overgangssonen og 

referansestasjon skal baseres på Veileder 02:2013_2015. DNV GL mener det likevel er hensiktsmessig i 

tillegg og også klassifisere nærsonestasjoner etter Veileder 02:2013 og har dermed brukt den 

klassifiseringen for alle stasjoner.  

Tabell 2-6. Grenser for miljøtilstand av anleggssonen basert på 0,2 m2 prøveareal (Kilde: NS 9410:2016). 
Fargekoder er angitt for å gi bedre oversikt.  

 Miljøtilstand S (artstall) N (individtall) % av total N 

1 Meget god ≥20 - ≤65 % 

2 God 5-19 >20 ≤90 % 

3 Dårlig 1-4 - - 

4 Meget dårlig 0 - - 

 

På grunnlag av antall og fordeling av arter og individer på hver enkelt stasjon ble det utført statistiske 

analyser for vurdering av bløtbunnssamfunnet. Det er også gjennomført analyser av sammenhengen 

mellom bløtbunnssamfunnet og forurensningsgrad. Direktoratsgruppa for vanndirektivet har gitt 

retningslinjer for å klassifisere miljøtilstand i vann i Veileder 02:2013_2015 «Klassifisering av 

miljøtilstand i vann». Denne veilederen erstatter Veileder 01:2009. Følgende indekser brukes for 

klassifisering:  

 Shannon-Wiener diversitetsindeks, H’ 

 Hurlberts rarefraction, ES100 
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 NQI1 (Norwegian Quality Index) som inngår i Norges rapportering til EU. NQI1 er en sammensatt 

indeks som inneholder sensitivitetsindeksen AMBI (www.azti.es), Shannon-Wiener diversitet (H’), 

antall arter (S) og antall individer (N). 

 NSI er en sensitivitetsindeks utviklet for norske fauna i 2013. 

 ISI2012 er en kvalitativ sensitivitetsindeks. 

 Density index (DI) er en indeks for individtetthet, utviklet i 2013. 

Beskrivelse av indekser er gitt i faktaboks under. 

Faktaboks: Beskrivelse av indeksene (veileder 02:2013_2015) 

NQI1 (Norwegian quality index) er en sammensatt indeks. Indeksen inneholder indikatorer som omfatter sensitivitet 
(AMBI, se nedenfor), diversitet (H´, se nedenfor) og antall arter og individer i en prøve. NQI1 er interkalibrert mellom 
alle land som tilhører NEAGIG. NQI1 kan ha verdier mellom 0 og 1. 
 
AMBI er en sensitivitetsindeks (egentlig en toleranseindeks) der artene tilordnes en toleranseklasse (ecological 
group, EG): EG I-sensitive arter, EG II-indifferente arter, EG III-tolerante arter, EG IV-opportunistiske arter, EG V-
forurensningsindikerende arter. I Norge brukes AMBI bare ikombinasjonsindeksen NQI1 og har derfor ingen egen 
klassifisering. AMBI er en kvantitativ indeks som tar hensyn til individantallet av artene. Hver art er tilordnet en av de 
fem økologiske gruppene (basert på «expert judgement»). Programmet for beregning av AMBI kan hentes fra: 
http://ambi.azti.es/. 
 
NSI er en ny sensitivitetsindeks. Den ligner AMBI, men er utviklet med basis i norske faunadata, og ved bruk av en 

objektiv statistisk metode. Hver art av i alt 591 arter er tilordnet en sensitivitetsverdi. En prøves NSI-verdi beregnes 
ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle individene i prøven. En beskrivelse av NSI og hvordan den 
beregnes finnes i Rygg & Norling (2013). 
 
ISI er også en sensitivitetsindeks. Beregning av ISI er beskrevet i Rygg (2002). Grunnlaget for beregningen er 
senere utvidet og artsnomenklaturen er standardisert. Den reviderte ISI betegnes ISI2012 (Rygg og Norling, 2013). 
Hver art er tilordnet en ømfintlighetsverdi. ISI er en kvalitativ indeks som bare tar hensyn til hvilke arter som er til 
stede, men ikke individtall. En prøves ISI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av artene i 
prøven. 
 
DI (density index) er en ny indeks for individtetthet (Rygg & Norling, 2013). DI er spesielt utviklet med tanke på 
tilstandsklassifisering av individfattig fauna. Indeksene for artsmangfold og ømfintlighet fungerer da av og til dårlig, 
fordi de kan styres av tilfeldigheter i de små datasettene. Fattig fauna finnes særlig ved dårlige oksygenforhold, eller 
ved svært kraftig industriforurensning. Ekstremt høye individtettheter av tolerante arter tyder på påvirkning av 
organisk belastning, vanlig nær renseanlegg og matfiskanlegg. DI signaliserer også dette. 
 
H’ (Shannonindeksen) er en av de mest brukte diversitetsindeksene og benyttes også som klassifiseringsindeks. 
 
ES100 (Hurlberts diversitetsindeks) er også en diversitetsindeks som viser forventet antall arter blant 100 tilfeldig 
valgte individer i en prøve. 

 

Klassegrensene for de indeksene som benyttes er fremstilt i tabell 2-7. Som beskrevet i Veileder 

02:2013_2015, er indeksverdiene presentert for både sum av alle grabbhugg («stasjonsverdien») og for 

grabbgjennomsnitt. Verdi for hver indeks normaliseres til en 0-1 skala (nEQR) for enklere sammenlikning. 

Tilstandsklassen bestemmes av gjennomsnittet av de normaliserte indeksverdiene, og presenteres som 

«nEQR stasjon» og «nEQR grabb». For en grundigere gjennomgang av indeksene og beregning av 

tilstandsklasser, se Veileder 02:2013_2015 «Klassifisering av miljøtilstand i vann». 

Tabell 2-7. Klassegrenser for bløtbunnsindekser som benyttes til å beregne økologisk status iht. 
vannforskriften, fra Veileder 02:2013_2015. 

Indeks Type 

Økologiske tilstandsklasser basert på observert verdi av indeks 

Svært god God Moderat Dårlig  Svært dårlig 

NQI1 Sammensatt 0,9-0,82 0,82-0,63 0,63-0,49 0,49-0,31 0,31-0 
H’ Artsmangfold 5,7-4,8 4,8-3 3-1,9 1,9-0,9 0,9-0 
ES100 Artsmangfold 50-34 34-17 17-10 10-5 5-0 
ISI2012 Ømfintlighet 13-9,6 9,6-7,5 7,5-6,2 6,1-4,5 4,5-0 
NSI Ømfintlighet 31-25 25-20 20-15 15-10 10-0 
DI Individtetthet 0-0,30 0,30-0,44 0,44-0,60 0,60-0,85 0,85-2,05 
nEQR  >0,8–1,0 >0,6-0,8 >0,4-0,6 >0,2-0,4 0-0,2 

http://www.azti.es/
http://ambi.azti.es/
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Resultater og diskusjon

2. 4. 1 Hydrografi
Oksygenforhold, temperatur og saltholdighet i vannsøylen ble målt fra overflate til bunn på stasjon C2 i

Stigfjorden, på om lag 55 m dyp (figur 2-5).

Figur 2-5. Oksygen (ml/l), saltholdighet (PSU) og temperatur (°C) i Stigfjorden, stasjon C2 (om lag 55 m

dyp), juni 2017 (Aqua Kompetanse AS).

Åpne sjøområder med gode strømforhold og vannutskiftning har som regel et høyt oksygeninnhold. Ved

en stor tilførsel av organisk materiale kan derimot oksygeninnholdet i sjøen reduseres som følge av at

oksygen blir forbrukt ved nedbrytning av organisk materiale. I tillegg kan terskler og trange sund føre til

dårlig vannutskiftning og dermed hindre tilførselen av nytt oksygenrikt vann. I slike områder kan det

dannes hydrogensulfid som kan føre til at dyrelivet dør ut i området.

Hydrografimålingene viser en svak økning i saltholdighet og en nedgang i temperatur nedover i

vannsøylen, men fra omtrent 30 m og nedover er det jevn vannkvalitet. Resultatene tilsvarer vanlige

forhold i en fjord om sommeren. Oksygeninnholdet var høyt gjennom hele vannsøylen og ned til bunn. I

bunnvannet var oksygeninnholdet rundt 6 ml O2/l. Verdiene for oksygen tilsvarer Miljødirektoratets

tilstandsklasse I «Svært god» (>4,5 ml O2/l) (Veileder 02: 2013_2015).

2. 4. 2 Sedimentkvalitet

2.4.2.1 Kornstørrelse

Kornstørrelsen i sedimentet forteller noe om strømforholdene like over sjøbunnen. I områder med sterk

strøm vil finere partikler føres bort og grovere partikler vil bli liggende igjen. I områder med mindre

strøm vil de finere partiklene synke til bunns og avsettes i sedimentet. Resultatene fra analysen av
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kornstørrelse viser at alle stasjonene har et meget høyt innhold av sand/grus (>63 µm) og et lavt 

innhold av silt (63-2 µm) (tabell 2-8). Innhold av leire var svært lavt i alle stasjonene. 

 

2.4.2.2 Totalt organisk materiale (TOM) 

Generelt vil innholdet av organisk materiale stå i relasjon til kornfordeling og være høyest i finkornede 

sedimenter (NIVA, 2002). I sedimentene omsettes det organiske materialet av fauna og ved bakteriell 

nedbrytning. Normale verdier for totalt organisk materiale (TOM) i norske fjorder ligger på under 10 % 

glødetap (det varierer ofte med kornstørrelsen). Glødetapsverdien for alle stasjonene ved Ørnes ligger 

mellom 0,8-1,1 % og anses som normale (tabell 2-8).  

 

2.4.2.3 Totalt organisk karbon (TOC) og totalt nitrogen (TN) 

Nivåene av normalisert totalt organisk karbon (TOC) ligger mellom 21 og 26 mg/g TOC for alle 

stasjonene (tabell 2-8). Dette tyder på lite organisk belastning i stasjonsområdet, og alle stasjonene 

havner i nest beste tilstandsklasse II «God».  

Nivåene av totalt nitrogen (TN) ligger på 0,6 mg/g TN for stasjonen i anleggssonen. Stasjon C2 og C3 i 

overgangssonen hadde TN-nivåer på 0,3 mg/g. Stasjon C4 og C5 i overgangssonen hadde TN-nivåer på 

henholdsvis 0,4 mg/g og 0,2 mg/g.  

Kystnære områder kan ha varierende grad av organisk materiale i sedimentet, hvor kilden både kan 

være av terrestrisk (fra land) og marin opprinnelse. Forholdet mellom det totale karbon- og nitrogen-

innholdet (C/N) kan si noe om det organiske materialets opprinnelse, da forholdstallet vil variere 

ettersom ulike typer materiale inneholder ulik mengde nitrogen. Marint organisk materiale er relativt rikt 

på nitrogen og har et forholdstall på 6-10 (Niva, 1997). Terrestrisk materiale er derimot nitrogenfattig og 

sediment som tilføres betydelig mengder materiale fra land vil ha C/N- verdier over 10.  

Alle stasjonene har et forholdstall som ligger mellom 11-16, noe som kan indikere at organisk materiale 

fra land er iblandet i sedimentet (tabell 2-8). 

 

2.4.2.4 Kobber (Cu) 

Nivået av kobber i sedimentet er lavt i alle stasjonene (0,8-1,9 mg/kg Cu). Alle stasjonene fikk dermed 

beste tilstandsklasse I «Bakgrunn» i henhold til Miljødirektoratets Veileder M-608 (Miljødirektoratet, 

2016) (tabell 2-8). 
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Tabell 2-8. Kornstørrelse (%), totalt organisk materiale (TOM, % glødetap), totalt organisk karbon (TOC, 

mg/g), normalisert totalt organisk karbon (TOC, mg/g), totalt nitrogen innhold (N-total, mg/kg tørrstoff 

(TS)), forholdstall totalt karbon og nitrogen (C/N, mg/g) og kobber (Cu, mg/kg tørrstoff) fra 

sedimentprøvene, samt beskrivelse av tilstandsklassene (i henhold til SFT Veileder 2229:07, 

Miljødirektoratets Veileder M-608 og SFT Veileder 97:03). Se vedlegg A for ALS rapport. 

Stasjon Kornstørrelse (%) 
TOM (% 

glødetap) 

TOC 

(mg/g) 

Norm-

TOC 

(mg/g) 

Tilstand 

TOC 

N-total 

(mg/kg 

TS) 

C\N-

(mg/g) 

Cu 

(mg/kg 

TS) 

Tilstand  

Cu 

 

Sand/ 

grus 

>63 

µm 

Silt 

63-

2 

µm 

 

Leire 

<2 

µm 

 

        

C1/ 

ASC1 
99 1 <0,1 1.02 8.4 26 

 
 

«God» 

 

559 15 1.88 

 

 
 

«Bakgrunn» 

 

ASC 2 99 0,9 <0,1 2 12 30 
«Mindre 

god» 
664 18 2,53 «Bakgrunn» 

C2/ 

ASC 

ref 

99 1 <0,1 0.78 3 21 

 
 

«God» 

 

270 11 1.07 

 

«Bakgrunn» 

C3/ 

ASC 3 

99 1 <0,1 1.1 3.9 22 

 
 

«God» 

 

255 15 1 

 

«Bakgrunn» 

C4/ 

ASC 4 

99 1 <0,1 0.81 5.8 24 

 
 

«God» 

 

361 16 1.27 

 

«Bakgrunn» 

C5 99 1 <0,1 0.79 3.5 21 

 
 

«God» 

 

240 15 0.79 

 

«Bakgrunn» 

 
  

2.4.2.5 Surhetsgrad (pH) og redokspotensial (Eh) 

Innhold av oksygen i sedimentet påvirker verdiene som måles for pH (surhetsgrad) og Eh 

(redokspotensial). Ved lavt oksygeninnhold synker pH og Eh. Lavt oksygeninnhold tyder på stor organisk 

tilførsel og/eller liten vannutskiftning. Finkornete sediment, kan lettere få oksygenmangel, enn 

grovkornete. I sediment med lite oksygen eller oksygenfritt (anoksisk) vil nedbrytning av organisk 

materiale gå sakte, og det utvikles H2S-gass, som lukter vondt og er giftig. Resultatene fra pH/Eh 

målingene er presentert i prøveskjema B1 (tabell 2-9). Samlet tilstand for avlest pH/Eh for Ørnes ga 

beste tilstand «1». 
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2.4.2.6 Sensorisk prøvebeskrivelse

Resultatene fra den sensoriske prøvebeskrivelsen er presentert i prøveskjema B1 (tabell 2-9). Det ble

registrert noe lukt, samt observert fekalier og noe misfarging på stasjon C1 i anleggssonen. Det ble ikke

registrert gassbobler i sedimentprøvene. Dyr ble observert i alle prøvene. Tabell 2-10 viser bilde av

sedimentet på hver stasjon ved Ørnes.

Den samlede tilstanden fra den sensoriske observasjonen ble for Ørnes beste tilstand «1».

2.4.2.7 Samlet lokalitetstilstand

Basert på pH/Eh-målinger og de sensoriske observasjonene fikk Ørnes en samlet lokalitetstilstand på

beste tilstand «1» (NS 9410: 2016).

Tabell 2-9. Prøveskjema B1 for hver replikat/prøve for de fem stasjonene ved Ørnes (Aqua Kompetanse

AS).
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Tabell 2-10. Bilde av de fem stasjonene prøvetatt ved Ørnes i juni 2017 (Aqua Kompetanse AS).  

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 
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2.4.3 Bløtbunnsfauna 

Artssammensetningen i sedimentprøvene vil gi et bilde av miljøforholdene i bunnen og i vannmassene 

over. Bløtbunnsarter er stort sett flerårige og relativt lite mobile, og vil dermed kunne gjenspeile 

miljøpåvirkning i sedimentet over tid. I et område som er lite påvirket av ytre faktorer og med gode 

miljøforhold vil det vanligvis være forholdsvis mange arter med en relativt jevn fordeling av individer 

blant artene, mens det i forurenset/forstyrret sediment vil være få eller ingen arter tilstede i sedimentet. 

Noen av de få artene kan finnes i stort antall individer i prøvene.   

Resultatene fra sedimentprøvene er hentet fra prøvingsrapporten til Ørnes (DNV GL, 2017) og er vist i 

tabell 2-11 og tabell 2-12. Det ble totalt funnet 6741 individer i C-undersøkelsen. Stasjonen C1 i 

anleggssonen hadde høyest antall individer (N= 1754), mens stasjon C2 lengst borte i overgangssonen 

hadde lavest antall individer (N=720). De ti mest vanlige artene (juvenile/unge individ, er ikke 

medberegnet) for hver stasjon er presentert i tabell 2-12.   

På stasjon C1 i anleggssonen, ble det samlet totalt 8 arter (taxa) med til sammen 1754 individer. Blant 

de mest tallrike artene finner man flerbørstemarkene Capitella (88 %), Malacoceros fuliginosus (10 %) 

og Microphthalmus (1 %). Basert på artsantall og sammensetning får C1 miljøtilstand «God» i henhold til 

NS 9410:2016. Beregnet nEQR på stasjonsnivå gir en tilstandsverdi på 0,17 som tilsvarer tilstandsklasse 

«Svært dårlig» i henhold til Veileder 02:2013_2015.  

På stasjon C2 i overgangssonen ble det samlet totalt 74 arter og 720 individer. De tre mest tallrike 

artene på denne stasjonen var skjellet Thyasira gouldi (37 %), flerbørstemarkene Scoloplos armiger 

(7 %) og Chaetozone setosa (6 %). Beregnet nEQR på stasjonsnivå gir en tilstandsverdi på 0,72 som 

tilsvarer tilstandsklasse «God».  

På stasjon C3 i overgangssonen, ble det samlet 54 arter og 1430 individer. Blant de ti mest tallrike 

artene finner man flerbørstemarkene Chaetozone setosa (31 %), Capitella (21 %) og Mediomastus 

fragilis (10 %) som de tre mest tallrike artene. Beregnet nEQR på stasjonsnivå gir en tilstandsverdi på 

0,56 som tilsvarer tilstandsklasse «Moderat».  

På stasjon C4 i overgangssonen, ble det samlet 25 arter og 1464 individer. Flerbørstemarkene Capitella 

(73 %), Ophryotrocha (12 %) og Chaetozone setosa (6 %) var de tre mest tallrike artene på stasjonen. 

Beregnet nEQR på stasjonsnivå gir en tilstandsverdi på 0,33 som tilsvarer tilstandsklasse «Dårlig». 

På stasjon C5 i overgangssonen, ble det samlet 50 arter og 1373 individer. Flerbørstemarkene Capitella 

(50 %), Ophryotrocha (9 %) og Chaetozone setosa (9 %) var de tre mest tallrike artene på stasjonen. 

Beregnet nEQR på stasjonsnivå gir en tilstandsverdi på 0,51 som tilsvarer tilstandsklasse «Moderat». 

Arten Capitella var tilstede i anleggssonen (stasjon C1, samt på stasjon ASC 2) og på stasjon C3, C4 og 

C5 i overgangssonen. Capitella forekommer svært ofte og gjerne i høyt antall på lokasjoner under 

oppdrettsanlegg hvor det tilføres organisk materiale. På stasjon C2, C3 og C5, nordøst for anlegget, var 

det et tilfredsstillende artsantall i prøvene, og det tyder på mindre påvirkning fra driften ved anlegget i 

dette området.  
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Tabell 2-11. Antall arter (S) og individer (N), Shannon-Wieners diversitetsindeks (H’) og ES100 er gitt 
ved stasjonsverdi (0,2 m2), og gjennomsnittlig grabbverdi (2 grabber). Øvrige indekser som er inkludert i 
tabellen er de biotiske indeksene NQI1, ISI2012, NSI og DI. Normalisert ‘ecological ratio’ (nEQR) for alle 
bløtbunnsindeksene er vist for gjennomsnittlig grabbverdi og stasjon. DI er ikke inkludert i 
gjennomsnittlig nEQR (Pers.med. Miljødirektoratet 2017). Klassifisering av miljøtilstand er gitt i henhold 
til Veileder 02:2013_2015 med bruk av nEQR-verdier. Miljøtilstand og tilstandsklasser er markert med 
fargekoder iflg. Veileder 02:2013_2015. Tabellen er hentet fra prøvingsrapporten for Ørnes (DNV GL, 
2017). 
 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 
 Økologisk tilstand for bløtbunnsfauna 

Stasjon Grabb/stasjon S N AMBI Es100 H' NQI1 NSI ISI2012 DI 
Gj. Snitt 
EQR 

C1/ASC 1 Grabbverdi    3 0,7 0,26 7 4,5 0,89  

nEQR (gj.sn.grabb)    0,14 0,15 0,16 0,14 0,20 0,19 0,16 

Stasjonsverdi 8 1754 5,9 3 0,7 0,27 7 5,1   

nEQR (stasjon)    0,14 0,15 0,17 0,14 0,27  0,17 

ASC 2 Grabbverdi    3 0,6 0,21 7 4,2 0,69  

nEQR (gj. sn. grabb)    0,12 0,13 0,14 0,14 0,19 0,33 0,14 

Stasjonsverdi 5 1101 5,9 3 0,6 0,23 7 5,4   

nEQR (stasjon)    0,12 0,13 0,15 0,14 0,30  0,17 

C3/ASC 3 Grabbverdi    17 3,2 0,57 14 7,5 0,80  

nEQR (gj. sn. grabb)    0,60 0,62 0,51 0,38 0,60 0,24 0,54 

Stasjonsverdi 54 1430 4,1 18 3,3 0,58 15 7,9   

nEQR (stasjon)    0,61 0,64 0,53 0,38 0,63  0,56 

C4/ASC 4 Grabbverdi    9 1,6 0,40 9 6,4 0,81  

nEQR (gj. sn. grabb)    0,36 0,33 0,30 0,18 0,43 0,23 0,32 

Stasjonsverdi 25 1464 5,4 9 1,6 0,41 9 6,6   

nEQR (stasjon)    0,36 0,34 0,31 0,18 0,46  0,33 

C5 Grabbverdi    15 2,8 0,54 12 7,9 0,78  

nEQR (gj.sn.grabb)    0,56 0,56 0,46 0,29 0,64 0,25 0,50 

Stasjonsverdi 50 1373 4,5 16 2,9 0,54 12 7,9   

nEQR (stasjon)    0,57 0,58 0,47 0,28 0,63  0,51 

C2/ 
ASC ref 

Grabbverdi    31 4,2 0,79 20 8,7 0,49  

nEQR (gj.sn.grabb)    0,77 0,73 0,77 0,58 0,71 0,54 0,71 

Stasjonsverdi 74 720 1,8 31 4,2 0,79 19 8,9   

nEQR (stasjon)    0,76 0,73 0,77 0,58 0,74  0,72 
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Tabell 3-5. De ti mest vanlige artene for hver stasjon i C- og ASC-undersøkelsen (eksklusive juvenile),

Ørnes.

C1/ASC 1 Antall % Kum% ASC 2 Antall % Kum%
Capitella 1536 88 88 Capitella 973 88 88

Malacoceros fuliginosus 182 10 98 Malacoceros fuliginosus 113 10 99

Microphthalmus 24 1 99 Microphthalmus 13 1 100

Ophryotrocha 6 0,3 100 Euspira montagui 1 0,1 100

Caprella mutica 3 0,2 100 Hiatella arctica 1 0,1 100

Chaetozone setosa 1 0,1 100

Prionospio cirrifera 1 0,1 100

Tryphosites longipes 1 0,1 100

Totalt antall taxa 8 Totalt antall taxa 5

C3/ASC 3 Antall % Kum% C4/ASC 4 Antall % Kum%
Chaetozone setosa 447 31 31 Capitella 1065 73 73

Capitella 305 21 53 Ophryotrocha 173 12 85

Mediomastus fragilis 144 10 63 Chaetozone setosa 88 6 91

Ophryotrocha 133 9 72 Eteone longa 37 3 93

Spio armata 94 7 79 Mediomastus fragilis 22 2 95

Eteone longa 54 4 82 Microphthalmus 20 1 96

Thyasira gouldi 46 3 86 Phyllodoce mucosa 8 1 97

Scoloplos (Scoloplos) armiger 31 2 88 Spio armata 8 1 97

Edwardsiidae 17 1 89 Ophelina acuminata 6 0,4 97

Ophelina acuminata 16 1 90 Thyasira gouldi 6 0,4 98

Totalt antall taxa 54 Totalt antall taxa 25

C5 Antall % Kum% C2/ASC ref Antall % Kum%
Capitella 692 50 50 Thyasira gouldi 268 37 37

Ophryotrocha 124 9 59 Scoloplos (Scoloplos) armiger 47 7 44

Chaetozone setosa 117 9 68 Chaetozone setosa 46 6 50

Mediomastus fragilis 112 8 76 Ophryotrocha 38 5 55

Thyasira gouldi 78 6 82 Mediomastus fragilis 29 4 59

Spio armata 52 4 86 Eteone longa 23 3 63

Eteone longa 27 2 88 Paradoneis lyra 19 3 65

Scoloplos (Scoloplos) armiger 25 2 89 Spio armata 18 3 68

Edwardsiidae 23 2 91 Nemertea 15 2 70

Ophelina acuminata 18 1 92 Capitella 15 2 72

Totalt antall taxa 50 Totalt antall taxa 74

Miljøvurdering av lokaliteten
Kornstørrelsen viste at bunnen hovedsakelig bestod av sand/grus. Oksygenverdiene i bunnvannet lå i

tilstandsklasse I «Svært god». Oppsummering av resultatene av C-undersøkelsen ved Ørnes er gitt i

tabell 2-13.

Lokalitetstilstanden for Ørnes ble vurdert som beste tilstand «1» (NS 9410: 2016), basert på:

de samlede sensoriske observasjonene av sedimentet ga tilstand beste tilstand «1», og hvor

målingene av surhetsgrad og redokspotensial i sedimentet samlet ga beste tilstand «1».

Det organiske innholdet i sjøbunnen var «normalt» for alle stasjonene (glødetapsverdi 0,8-1,1 %).

Kobbernivået var lavt for alle stasjoner og alle stasjonene fikk beste tilstand I «Bakgrunnsnivå».
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Nivåene av normalisert totalt organisk karbon (TOC) lå på mellom 21 og 26 mg/g TOC for alle C-

stasjonene. Dette tydet på lite organisk belastning i stasjonsområdet, og alle stasjonene havnet i nest 

beste tilstandsklasse II «God».  Resultatene tydet på at det organiske materialet i sedimentet trolig var 

iblandet organisk materiale fra land (C/N-tall= 11-16).  

Bunnfaunaen i anleggssonen ble beregnet som «God» i henhold til NS 9410:2016. Stasjon C3 og C5 i 

overgangssonen fikk tilstandsklasse «Moderat» i henhold til «Klassifisering av miljøtilstand i vann» 

(Veileder 02:2013_ 2015). Stasjon C4 og C2 i overgangssonen fikk henholdsvis tilstandsklasse «Dårlig» 

og «God».   

Arten Capitella var tilstede på alle stasjonene, men med flest individer nærmest anlegget. Capitella 

forekommer svært ofte og gjerne i et høyt antall på lokasjoner under oppdrettsanlegg hvor det tilføres 

organisk materiale. Det ble observert fekalier fra fisken på sjøbunnen og dette er føde for enkelte 

bunndyrsarter. Det var få arter i prøvene nærmest anlegget, men det var et høyere antall med økende 

avstand fra anlegget.  

Tabell 2-13. Oppsummering av miljøtilstanden ved Ørnes. 

Parameter 

 Tilstand 

Anleggssone Overgangssone Lokalitet  

C1 C3 C4 C5 C2 Ørnes 

pH/Eh «1» «1» «1» «1» «1» 

«1» 
Sensoriske «2» «1» «1» «1» «1» 

Bunnfauna «God» «Moderat» «Dårlig» «Moderat» «God» 
 

Totalt organisk karbon «God» «God» «God» «God» «God» 
 

Kobber (Cu) «Bakgrunn» «Bakgrunn» «Bakgrunn» «Bakgrunn» «Bakgrunn» 
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3 ASC-UNDERSØKELSE

Formålet med ASC-undersøkelsen
ASC-undersøkelsen ved Ørnes er utført i forbindelse med sertifisering etter standarden til Aquaculture

Stewardship Council (ASC). Prøvetaking er gjennomført i henhold til ASC Salmon Standard (v1.1-April

2017).

Ved en ASC-undersøkelse benyttes det en 0,1 m 2 grabb for å samle inn prøver. I henhold til standarden

skal det bli utført bunndyrsundersøkelser, målinger av redokspotensiale (Eh) og kobberanalyser av

sedimentet både innenfor og utenfor en tillatt sone for påvirkning (AZE - Allowable Zone of Effect). Tillatt

sone for påvirkning er definert som det området som strekker seg 30 meter ut fra merdene, så sant en

lokalitetsspesifikk sone ikke er definert gjennom modellering.

Stasjonsopplysninger og feltarbeid
Metode og gjennomføring av ASC-undersøkelsen var tilsvarende som for foreliggende C-undersøkelse

(se kapittel 2.3). Aqua Kompetanse AS var ansvarlig for valg av stasjoner og innsamling av

prøvemateriale etter ASC Salmon Standard (v1.1-April 2017). Flere av stasjonene var kombinert med

hverandre og brukt både til C-undersøkelsen og til ASC-undersøkelsen.

Stasjonsplassering er gjort på grunnlag av avstand til AZE, strømretning, dybdeforhold og det å finne

relativt flate bunnområder med løsmasser/egnet bunn for prøvetakning med grabb. Tabell 3-1 viser

stasjonsoversikt med posisjon, dyp og prøvetakning. Figur 2-2 viser kart med stasjonsplassering.

Det ble valgt å ta prøver på fem ASC-stasjoner (Aqua Kompetanse, 2017b):

Stasjon ASC 1 ligger innenfor AZE-sonen, ca. 20 meter fra merdkant. Bunnen var noe bløtere

her enn omkringliggende områder.

Stasjon ASC 2 ligger innenfor AZE-sonen. På grunn av mye hardbunn ble stasjonen lagt på

sørsiden av anlegget, og ettersom de to burene lengst sør i anlegget ikke hadde vært i bruk ble

stasjonen lagt inni anleggsramma, ca. 15 meter fra merdkant.

Stasjon ASC 3 ligger utenfor AZE. Stasjonen ble lagt i et mykere område nordøst for anlegget

(med hovedstrømretningen), ca. 80 meter fra anleggsramma.

Stasjon ASC 4 ligger utenfor AZE. Stasjonen ble lagt ca. 60 meter fra anleggsramma, rett

sørvest for ASC 2 i et mykere område.

Stasjon ASC ref er referansestasjon og ligger om lag 525 meter nordøst for anlegget. Ideelt sett

burde stasjonen vært plassert unna strømretningen, men da ville den bli plassert i et område

mye dypere enn de øvrige stasjonene. Denne plasseringen sørget for et bløtbunnsområde med

lignende dybde. Aqua Kompetanse antar at denne stasjonen er plassert tilstrekkelig langt unna

anlegget slik at den ikke ble påvirket av produksjonen.
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Tabell 3-1. Stasjonsoversikt med posisjon (WGS-84), dyp og prøvetakingsprogram for ASC-undersøkelsen.

Stasjon Nord Øst Dyp (m) Prøvetaking

ASC 1 66°25.167 13°01.118 47 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (Cu).

ASC 2 66°25.122 13°00.980 48 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (Cu).

ASC 3 66°25.296 13°01.380 37 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (Cu). Målinger av

redokspotensiale (Eh).

ASC 4 66°25.095 13°00.944 45 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (Cu). Målinger av

redokspotensiale (Eh).

ASC ref 66°25.537 13°01.672 57 Bunnprøver; 2 faunaprøver og 1 kjemiprøve (Cu). Målinger av

redokspotensiale (Eh).

ASC-krav til akseptabel miljøtilstand
En oppsummering av kravene for Eh/sulfidnivå, faunaindekser og kobbernivåer er gitt i tabell 3-2. ASC-

angir at AMBI-indeks skal benyttes når det gjelder tilstand til bunnfauna. DNV GL har med bakgrunn i

rapporten «Norwegian Sensitivity Index (NSI) for marine macroinvertebrates, and an update of Indicator

Species Index (ISI)» (Rygg & Norling, 2013) valgt å bruke NSI-indeks i stedet for AMBI til å vurdere

miljøtilstand for stasjon ASC 1 og ASC 2 innenfor AZE-sonen.

Det er ulike kriterier for stasjonene innenfor AZE og de stasjonene som ligger lenger borte.

Kravene benyttes til en vurdering om tilstanden er «Akseptabel» eller «Ikke akseptabel». Dette er også

markert i denne rapporten med blå og rød fargeskravering

Tabell 3-2. Krav til redokspotensial (Eh) eller sulfidnivå, faunaindekser og kobbernivåer (Cu) i henhold til

ASC Salmon Standard (v1.1-April 2017). AZE: Allowable Zone of Effect. Tabellen er fritt oversatt til norsk.

Indikator Krav

Eh- eller sulfidnivå i sedimentet utenfor AZE (etter

prøvetakningsmetodikken beskrevet i Vedlegg I-1 i

standarden).

Eh >0mV eller sulfid 1,500 µMol/L.

Faunaindekser som indikerer en god til høy økologisk kvalitet

i sedimentet utenfor AZE (i henhold til metodikken beskrevet

i Vedlegg I-1 i standarden).

AMBI score 3.3, eller

Shannon-Wiener Indeks score > 3, eller

Bentisk kvalitetsindeks (BQI) 15, eller

Infauna trofisk indeks (ITI) >25

Antall makrofauna arter (taxa) i sedimentet innenfor AZE (i

henhold til metodikken beskrevet i vedlegg I-1 i standarden).

2 taxa med et høyt individantall* som ikke er

indikatorarter for forurensning.

Bruk av not med kobberinnhold eller -behandling. <34 mg Cu/kg sediment, eller bevis for at

kobberinnholdet er innenfor bakgrunnsnivåene i

området.

*Mer enn 100 individ per kvadratmeter (eller tilsvarende antall som i referansestasjonen, dersom det naturlige nivået er lavere enn

dette).
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Tilstandsvurdering
I tabell 3-3 er resultatene fra redoksmålinger (Eh), bunnfauna og kobber, samt tilstandsklasser fra ASC-

undersøkelsen oppsummert. Resultatene fra bunndyrsprøvene og kjemiprøvene er ellers presentert i

tidligere kapitler i rapporten (se tabell 2-8, 2-11 og 2-12).

3. 4. 1 Innenfor Allowable Zone of Effect (AZE)
Tilstanden til bunnfaunaen bestemmes ut fra om det er to eller flere individrike arter som ikke er

forurensningstolerante på stasjonen (se tabell 2-12). Det ble identifisert 8 arter på stasjon ASC 1 og 5

arter på stasjon ASC 2. Den mest tallrike arten på begge stasjoner var børstemarken Capitella (88 %),

dernest Malacoceros fuliginosus (10 %). Både Capitella og Malacoceros fuliginosus er arter som regnes

som forurensningstolerante (NSI gruppe V, Rygg & Norling, 2013), og ingen av stasjonene innenfor AZE

oppfyller dermed kriteriet for bunnfaunaen. Det var for liten tetthet av individer av de andre artene.

Stasjonene fikk tilstand «Ikke akseptabel».

Konsentrasjonen av kobber i bunnprøvene var lave og stasjon ASC 1 og ASC 2 innenfor AZE, ble tildelt

tilstand «Akseptabel».

3. 4. 2 Utenfor Allowable Zone of Effect (AZE)
Resultatene for redoksmålingene (Eh) viste tilstand «Akseptabel» for alle stasjonene utenfor AZE.

Shannon-Wiener faunaindeks (H’) lå over grensen på 3 for stasjon ASC 3 og ASC ref, og tilstanden ble

dermed «Akseptabel». Stasjon ASC 4 hadde en H’-verdi som lå under 3, og tilstanden ble «Ikke

akseptabel» for denne stasjonen.

Kobberinnholdet var tilsvarende bakgrunnsnivå for stasjonene utenfor AZE og disse fikk tilstand

«Akseptabel».

Tabell 3-3. Tilstand og resultat for redokspotensialet, Shannon-Wiener indeks (H’), antall arter bunnfauna

og kobber (Cu) på lokaliteten. Verdiene er angitt på stasjonsnivå. Tilstand er etter kriterier i ASC-

standard; A=Akseptabel, IA= Ikke akseptabel. Grå felt er ikke relevant i henhold til ASC-standarden.

Stasjon Redokspotensiale

(Eh)

Shannon-Wiener

(H’), artsmangfold

Fauna

(antall arter*)

Kobber (Cu)

mV Tilstand Verdi Tilstand Antall* Tilstand mg/kg Tilstand

ASC 1 (Innenfor AZE) 1 «IA» 1,9 «A»

ASC 2 (Innenfor AZE) 0 «IA» 2,5 «A»

ASC 3 149 «A» 3,3 «A» 1,0 «A»

ASC 4 100 «A» 1,6 «IA» 1,3 «A»

ASC ref 384 «A» 4,2 «A» 1,1 «A»

*Antall arter som ikke er forurensningstolerante (NSI, klasse V), samtidig som det er mer enn 100 individer av arten

per kvadratmeter.
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  N-1363 Høvik 
  Norway 
 
Prosjekt   
Bestnr 165-6-17C Ørnes  
 
 
Analyse av sediment    
 
Deres prøvenavn C1/ASC1 
  Sediment 
 
Labnummer N00515140 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) a ulev 76.8 4.64 % 1 1 NADO 
TOC a ulev 0.84 0.17 % TS 1 1 NADO 
       
N-total a ulev 559 117 mg/kg TS 2 1 NADO 
       
Kornfordeling a ulev ----------  se vedl. 3 1 NADO 
Kornstørrelse >63 µm a ulev 98.8 9.9 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse 63-2 µm a ulev 1.1 0.1 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse <2 µm a ulev <0.1  % 3 1 NADO 
       
Glødetap (LOI) a ulev 1.02 0.08 % TS 4 1 NADO 
       
Cu (Kopper) a ulev 1.88 0.38 mg/kg TS 5 1 NADO 
 
 
Deres prøvenavn ASC 2 
  Sediment 
 
Labnummer N00515141 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) a ulev 75.7 4.57 % 1 1 NADO 
TOC a ulev 1.20 0.24 % TS 1 1 NADO 
       
N-total a ulev 664 137 mg/kg TS 2 1 NADO 
       
Kornfordeling a ulev ----------  se vedl. 3 1 NADO 
Kornstørrelse >63 µm a ulev 99.1 9.9 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse 63-2 µm a ulev 0.9 0.09 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse <2 µm a ulev <0.1  % 3 1 NADO 
       
Glødetap (LOI) a ulev 1.99 0.12 % TS 4 1 NADO 
       
Cu (Kopper) a ulev 2.53 0.50 mg/kg TS 5 1 NADO 
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Deres prøvenavn ASC 3/C3 
  Sediment 
 
Labnummer N00515142 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) a ulev 75.9 4.58 % 1 1 NADO 
TOC a ulev 0.39 0.08 % TS 1 1 NADO 
       
N-total a ulev 255 61 mg/kg TS 2 1 NADO 
       
Kornfordeling a ulev ----------  se vedl. 3 1 NADO 
Kornstørrelse >63 µm a ulev 99.2 9.9 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse 63-2 µm a ulev 0.7 0.07 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse <2 µm a ulev <0.1  % 3 1 NADO 
       
Glødetap (LOI) a ulev 1.10 0.09 % TS 4 1 NADO 
       
Cu (Kopper) a ulev 1.00 0.20 mg/kg TS 5 1 NADO 
 
 
Deres prøvenavn ASC 4/C4 
  Sediment 
 
Labnummer N00515143 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) a ulev 59.6 3.61 % 1 1 NADO 
TOC a ulev 0.58 0.12 % TS 1 1 NADO 
       
N-total a ulev 361 80 mg/kg TS 2 1 NADO 
       
Kornfordeling a ulev ----------  se vedl. 3 1 NADO 
Kornstørrelse >63 µm a ulev 99.4 9.9 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse 63-2 µm a ulev 0.6 0.06 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse <2 µm a ulev <0.1  % 3 1 NADO 
       
Glødetap (LOI) a ulev 0.81 0.08 % TS 4 1 NADO 
       
Cu (Kopper) a ulev 1.27 0.25 mg/kg TS 5 1 NADO 
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Deres prøvenavn C5 
  Sediment 
 
Labnummer N00515144 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) a ulev 76.1 4.60 % 1 1 NADO 
TOC a ulev 0.35 0.07 % TS 1 1 NADO 
       
N-total a ulev 240 58 mg/kg TS 2 1 NADO 
       
Kornfordeling a ulev ----------  se vedl. 3 1 NADO 
Kornstørrelse >63 µm a ulev 98.6 9.8 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse 63-2 µm a ulev 1.4 0.1 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse <2 µm a ulev <0.1  % 3 1 NADO 
       
Glødetap (LOI) a ulev 0.79 0.08 % TS 4 1 NADO 
       
Cu (Kopper) a ulev 0.79 0.16 mg/kg TS 5 1 NADO 
 
 
Deres prøvenavn C2/ASC ref 
  Sediment 
 
Labnummer N00515145 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) a ulev 79.8 4.82 % 1 1 NADO 
TOC a ulev 0.30 0.06 % TS 1 1 NADO 
       
N-total a ulev 270 63 mg/kg TS 2 1 NADO 
       
Kornfordeling a ulev ----------  se vedl. 3 1 NADO 
Kornstørrelse >63 µm a ulev 99.0 9.9 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse 63-2 µm a ulev 1.0 0.10 % 3 1 NADO 
Kornstørrelse <2 µm a ulev <0.1  % 3 1 NADO 
       
Glødetap (LOI) a ulev 0.78 0.08 % TS 4 1 NADO 
       
Cu (Kopper) a ulev 1.07 0.21 mg/kg TS 5 1 NADO 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Bestemmelse av TOC ved IR-bestemmelse 

 
Metode: Modifisert  ISO 10694 og modifisert  EN 13137 
Måleprinsipp: IR 
Rapporteringsgrenser: 0,1 %  
Måleusikkerhet: 20% 
 
 

2 Bestemmelse av total Nitrogen i jord 
 
Metode: ISO 11261 
Måleprinsipp: Spektrofotometri 
Rapporteringsgrenser: LOR 50 mg/kg TS  
Andre opplysninger: Modifisert Kjeldahl-metode 
 
 

3 Kornstørrelse 2-63µm  
 
Metode: ISO 11277:2009 
Måleprinsipp: Sikting og laser diffraksjon 
Rapporteringsgrenser: >63 µm (sand) 0,1% 
 63-2 µm (silt)  0,1% 
 <2 µm (leire)  0,1% 
Andre opplysninger: Det målbare området ved denne metoden spenner fra 2µm – 63mm. 
 
 

4 Glødetap (LOI) i jord/sediment/slam 
 
Metode: EN 15169,  EN 15935, EN 13039, CSN 72 0103, CSN 46 5735 
Måleprinsipp: Gravimetrisk bestemmelse av glødetap ved 550 grader Celsius 
Rapporteringsgrenser (LOQ): 0,10% TS 
Måleusikkerhet:  5 % 
 
 

5 Analyse av metaller (enkeltelementer)  
 
Metode: EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010 og SM 3120 
Måleprinsipp: ICP AES 
Prøve forbehandling: Prøven homogeniseres og mineraliseres med HNO3 i en autoklav under høyt trykk 

og temperatur før analyse. 
Rapporteringsgrenser:  
 Fe  3 mg/kg TS 
 V  0,1 mg/kg TS 
 Cu  0,1 mg/kg TS 
 Co  0,1 mg/kg TS 
 Cr  0,25 mg/kg TS 
 Cd  0,1 mg/kg TS 
 Be  0,01 mg/kg TS 
 Ba  0,2 mg/kg TS 
 As  0,5 mg/kg TS 
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Metodespesifikasjon
Sb 0,5 mg/kg TS
Sr 0,1 mg/kg TS
Ni 5mg/kg TS
Mo 0,4mg/kg TS
Hg 0,2 mg/kg TS
Mn 0,5 mg/kg TS
Li 1 mg/kg TS
Pb 1 mg/kg TS
Zn 1 mg/kg TS
P 5mg/kg TS

Måleusikkerhet: 20%

Godkjenner
NADO NadideDönmez

Utf1

1 Ansvarlig laboratorium: ALS LaboratoryGroup, ALS Czech Republics.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering avandreALSlaboratorier:

CeskaLipa Bendlova 1687/7, 47003 CeskaLipa
Pardubice V Raji 906, 53002Pardubice

Kontakt ALS LaboratoryGroup Norge, for ytterligereinformasjon

Måleusikkerheten angissom en utvidetmåleusikkerhet (etterdefinisjon i "Evaluation of measurementdata –Guide tothe
expression of uncertaintyin measurement”, JCGM 100:2008Corrected version 2010) beregnetmed en dekningsfaktorpå
2noesom gir etkonfidensinterval påom lag 95%.

Måleusikkerhet fraunderleverandørerangisoftesom en utvidet usikkerhet beregnetmeddekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkreditertemetoder. For visseanalyser der detteikkeoppgisi rapporten, vil dette
oppgisved henvendelsetil laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengisi sin helhet, om ikkeutførendelaboratorium påforhånd har skriftlig godkjentannet.
Resultatene gjelder baredeanalyserte prøvene.
Angåendelaboratorietsansvar i forbindelse med oppdrag, seaktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representererden opprinnelige rapporten. Eventuelleutskrifterer åansesom kopier.

1 Utførende tekniskenhet (innen ALS LaboratoryGroup) eller eksterntlaboratorium (underleverandør).
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About DNV GL 
Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations 
to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical 
assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil & gas and 
energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of industries. 
Operating in more than 100 countries, our professionals are dedicated to helping our customers make 

the world safer, smarter and greener. 


