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Forord
På oppdrag av Marine Harvest har Aqua Kompetanse AS utført en forundersøkelse ved Kvalvika. 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.
Aqua Kompetanse AS har utført B-undersøkelse, LetSea AS har utført C-undersøkelse, og Helgeland
Havbruksstasjon har utført vannstrømmålinger ved den lokaliteten. 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: 2007
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine
NS 9410:2016
akvakulturanlegg
NS-EN ISO 16665: 2005
Vannundersøkelse – Retningslinjer for kvantitativ
prøvetaking og prøvebehandling av marin
bløtbunnsfauna.
C-undersøkelse
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

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
Lokaliteten Kvalvika ligger i Rødøy kommune i Nordland (Figur 1) på den sørlige bredden av Tjongsfjorden.
Bunnen under anlegget er noe skrånende mot nordvest og sørøst, og dybden er på mellom 120-150 meter.

Figur 1: Oversiktskart som viser anleggsplassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Geografisk senterpunkt for det
anlegget ved Kvalvika er 66°40.145`N 13°23.498`Ø. Målestokk 1:160 000. Kilde: Fiskeridirektoratets karttjeneste.

1.3 Vannstrømmålinger
Strømmålingene ble foretatt i perioden 09.06.2014 - 29.07.2014 (5 meter; 66°40.329`N 13°23.302Ø`Ø),
12.08.2011 - 16.09.2011 (28,5 og 63,5 meter; 66°40.086`N 13°23.266`Ø), og 26.10.2011 - 24.11.2011 (120
meter; 66°40.086`N 13°23.266`Ø) (Figur 6). Det ble benyttet dopplermålere til alle strømmålingene.
Strømmen ble registrert hvert 10.minutt i 30 dager. For original rapport med utfyllende informasjon om
oppsett og instrument se Ness, 2014; Ottesen, 2011a; Ottesen 2011b.
1.4 B-undersøkelse
Aqua Kompetanse AS har gjennomført en B-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 ved Kvalvika den
16.05.2017. 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 blir gjort
vurdering av bunnfauna og sensoriske registreringer av sedimentet (elektrokjemiske målinger (pH og redoks;
gruppe II) samt gassdannelse, lukt, farge, konsistens, grabbvolum og slamlag; gruppe III). B-undersøkelsen gir
en tilstandsklassifisering av hver enkelt prøvestasjon og en samlet tilstand av hele anleggsområdet.
Tilstanden på enkeltstasjonene kan variere mye, så hovedvekta må 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 MTB (maksimal tillatt biomasse), som på
undersøkelsestidspunktet var 3120 tonn, og antall prøvestasjoner var derfor 12. Prøvestasjonene er plassert
innenfor anleggsrammen for å dekke så godt som mulig, og er merket av Figur 5 med tilstand markert med
farger etter Tabell 2.
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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
2
3
4
Indeksverdi

Meget god

God

Dårlig

Meget dårlig

< 1,1

1,1 – < 2,1

2,1 - < 3,1

≥ 3,1

1.5 C-undersøkelse
LetSea AS har gjennomført feltarbeid for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 9410:2007. Her blir
analyser av TOC, kornstørrelse, makrofauna, kobber, fosfor, og sink presentert, elektrokjemiske målinger (pH
og redokspotensial), samt resultater fra de hydrografiske målingene av salinitet, temperatur og oksygen.
Dette gir en beskrivelse av miljøtilstanden i nærområdet til oppdrettslokaliteten.
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.
Lokaliteten er vurdert etter en C-undersøkelse i henhold til NS 9410:2007, hvor det ble tatt 3 prøvestasjoner
i henholdsvis nærsone, overgangssone, og i fjernsone (Figur 6). Stasjonene ble plassert etter bunntopografi
og vannstrømretning. NS 9410:2007 hadde andre retningslinjer til stasjonsplassering sammenlignet med NS
9410:2016. Nærstasjon «stasjon 1» ligger i det som den gang ble definert som nærsone til lokaliteten, like
innenfor anleggsramma på nordvestsiden av anlegget. Fjernsonestasjon «stasjon 3» ligger cirka 1230 meter
fra anleggsramme. Overgangsstasjon «stasjon 2» er lagt 490 meter fra anleggsramme, og 740 meter fra
stasjon 3.
1.5.1 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 fjernsonen og
nærsonen nordvest for lokaliteten (Figur 5). Målingene ble utført med en CTD. Instrumentet målte opp
igjennom vannsøylen (up cast). Oksygenkonsentrasjonen i dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i et
område, og klassifisering av dypvannet er gjort etter Veileder 02:2013 (Tabell 3).
Tabell 3: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2013)
Tilstandsklasser
I
II
III
IV
V
Dypvann

Oksygenkonsentrasjon (ml O2/l)
Oksygenmetning (%)*

Svært god

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

> 4,5
> 65

4,5 – 3,5
65 – 50

3,2 – 2,5
50 – 35

2,5 – 1,5
35 – 20

< 1,5
< 20

*Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C.
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2. Resultat
2.1 Havbunnskartlegging
Bunnen under anlegget ved Kvalvika er nokså jevn. Nord og sør for anlegget skråner bunnen ut i to renner.
Hardhetskartet viser at området består hovedsakelig av bløtbunn. For tredimensjonal fremstilling av
havbunnen se Vedlegg A.

Figur 2: Oversiktskart over batymetri og anleggsramme ved Kvalvika med dybdekoter på 5 meter. Blåtoner fra lyst til
mørkt markerer økende dybde.

Figur 3: Oversiktskart over batymetri ved Kvalvika med dybdekoter på 5 meter og hardhet. Hardhet er markert med
fargetoner fra blått (bløtbunn) til rødt (hardbunn). Anleggsramme er inntegnet, og grønne kryss markerer Cundersøkelsens to innerste stasjoner.
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2.2 Vannstrømmålinger
Det er registrert lite strømstille og jevnlige strømakselerasjoner i alle undersøkte dyp ved Kvalvika.
Hovedstrømretningene og vanntransporten er mot vest-sørvest og øst-nordøstlig retning. På 5 meters dyp
(overflatestrøm) er rettet mot nordvest, med en sekundærkomponent mot sørøst. På 28,5 meters dyp er
hovedkomponenten rettet mot sørøst, med en sekundærkomponent mot nordvest. Spredningsstrømmen på
63,5 meters dyp har en hovedkomponent rettet mot vest-sørvest, og med en sekundærkomponent mot østnordøstlig. Tabell 4 viser hovedresultatene fra vannstrømmålingene ved Kvalvika, og Figur 4 viser
vanntransporten (fluksen) for alle fire dyp. Figur 6 viser plassering av strømrigg i forhold til anleggsplassering.
For tidsserier over strømhastighet (Figur B-1) og -retning (Figur B-2), frekvensfordeling av strømhastighet
(Figur B-3) og frekvensfordeling av strømretning (Figur B-4) se Vedlegg B.
Tabell 4: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Kvalvika.
Parametere
5 meter
28,5 meter
Gjennomsnittsstrøm (cm/s)
9
3,9
Maksimalstrøm (cm/s)
41
15,8
Strømstyrke 0-1 cm/s (%)
1,18
5,4
Strømstyrke 1-3 cm/s (%)
32,5
Neumann-parameter
0,20
0,077
Standardavvik (cm/s)
5
2,100
Signifikant maksimum
14
15,8
strømhastighet
(cm/s)
Signifikant
minimum
4
0,0
strømhastighet
(cm/s)
10 års returstrøm (cm/s)
67,2
50 års returstrøm (cm/s)
75,4
330
90
De 4 hyppigst forekommende
315
135
strømretningsgruppene (°)
300
120
345
105
De 4 hyppigst forekommende
strømhastighetsgruppene
(cm/s)
Mest vannutskiftning /
retning per 15° sektor
Minst vannutskiftning /
retning per 15° sektor
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5-10
10-15
0-5
15-20
537m3/m2
per dag ved
315
151 m3/m2
per dag ved
165

63,5 meter
4,2
28,3
5,3
29,2
0,032
2,609
7,1
1,8

125 meter
3,7
17,6
6,0
34,7
0,331
2,036
6,0
1,6

90
240
255
60

270
285
300
255

1-3
3-4
4-5
5-6

1-3
3-4
4-5
6-8

1-3
3-4
4-5
6-8

7972 m3/m2
ved 135

5186 m3/m2
ved 255

2871 m3/m2
ved 225

1646 m3/m2
ved 345

AQUA KOMPETANSE AS

9098 m3/m2
ved 270
1664 m3/m2
ved 120
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a) Overflatestrøm 5 meter

b) 28,5 meter

d) Spredningsstrøm 63,5 meter

c) Bunnstrøm 120 meter

Figur 4: Vanntransport for hver 15° sektor på 5 (a), 28,5 (b) og 63,5 (c) og 120 (d) meters dyp ved Kvalvika.
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2.3 B-undersøkelse
Antall prøvestasjoner ved Kvalvika var 12, og det ble tatt 15 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet besto i
hovedsak av finkornet sediment som leire og silt. Det ble registrert dyreliv i elleve av tolv prøver, derav flere
arter børstemark og skjell. Det ble målt gode pH og Eh verdier på alle stasjoner. Det ble ikke registrert
gassdannelse eller slamlag i noen av prøvene. Elleve prøver ble registrert med en lys/grå farge på sedimentet,
en prøve hadde brun/sort farge (stasjon 1). Elleve prøver hadde normal lukt, og en prøve ble registrert med
noe lukt (stasjon 4). Konsistensen var fast i ti prøver og myk i to prøver. Grabbvolumet var under ¼ i en prøve,
mellom ½–¾ i syv prøver, og over ¾ i fire prøver (Olsen, 2017).
Ved undersøkelsen i mai 2017 ble alle parametere beste tilstand 1. Denne undersøkelsen er tatt som en
oppfølgende undersøkelse etter en brakkleggingsperiode. Det var lite eller ingen synlige tegn til påvirkning
fra produksjonen. Ved undersøkelsen utført i 2016 på maks belastning ble tilstanden 2. Tidligere
undersøkelser har registrert en del påvirkning av produksjon på lokaliteten, men totalt sett virker det som
om området tåler belastningen av produksjonen.
Tabell 5 oppsummerer hovedresultatene fra B-undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende
informasjon om hver stasjon se Olsen, 2017 (rapportnummer 128-5-17B levert av Aqua Kompetanse AS).
Totaltilstand for Kvalvika blir 1, med en indeksverdi på 0,42.
Tabell 5: Hovedresultater fra B-undersøkelsen ved Kvalvika utført 16.05.2017
Dominerende
Leire

Sedimenttype

Mindre dominerende
Silt

Øvrige
Sand, grus, og fjellbunn

Ant. stasjoner:

12

Ant. stasj. med / uten dyr:

11/ 1

Ant. hugg:

15

Ant. stasj. bløt / hard bunn:

11 / 1

Antall grabbstasjoner (gruppe II / III) med følgende tilstand:
Tilstand 1: 12 / 12

Tilstand 2: 0 / 0

Parametergruppe
Gr. II pH/Eh
Gr. III Sensorisk:
Gr. II + III
Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016
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Tilstand 3: 0 / 0
Indeks

0,42
0,42

Tilstand 4: 0 / 0
Tilstand
1
1
1
1

0,42
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2.4 C-undersøkelse
De elektrokjemiske målingene viste normale verdier ved alle tre stasjonene, med pH mellom 7,77 - 7,8 og
positive Eh-målinger mellom 183 - 244 mV. Det ble ikke registrert misfarging av sediment, slam, eller
gassdannelse på noen av prøvestasjonene. Bunnsedimentet ved alle stasjoner besto av leire og mudder.
Tabell 6: Resultater fra C-undersøkelsen. Eobs = observert hvilepotensial i prøven (målt verdi); E h = redokspotensial,
bestemt ut fra Eobs og Eref (Eh = Eobs + Eref). Eref bestemmes ut fra sedimenttemperatur, og er beskrevet i original rapport.

Stasjoner:

Overgangssone

Fjernsone

Stasjon 1

Stasjon 2

Stasjon 3

pH:
Eobs:
Eh:
Målt verdi (mL):
O2, tilstandsklasse:
Antall arter (S):

7,7
-5
244
106
I
86

7,7
-66
183

79

7,8
-39
210
120
I
27

Antall ind. (N):

1864

2136

742

0,41
0,92
V
0,63
III
2,49 III
20,2
II
3,73
9,41
II
19,52
III
0,520
III
III
1
(Meget god)

0,39
0,98
V
0,62
III
2,30 III
18,1
II
3,81
9,67
I
19,63
III
0,513
III
III
1
(Meget god)

0,47
0,51
III
0,52
III
2,07 III
13,0
III
4,06
7,76
II
18,74
III
0,504
III
III
1
(Meget god)

Cu (mg/kg):
Cu, tilstandsklasse:

12,2
I

13,5
I

21,8
I

N-TOC (mg/g):
tilstandsklasse:

16,4
I

21,6
II

25,9
II

P (g/kg):
P, kommentar:

1,34
II

1,41
II

1,76
III

Kjemi

Parameter:

Nærsone

Zn, (mg/kg):
Zn, tilst.klasse:

41,5
I

44,4
I

72,7
I

Geologi

Pelittandel (%)

63,1

47,8

78,2

Elektrokjemi:
Oksygen:

J, Jevnhet (0-1):
DI:
Tilstandsklasse
NQI1:
Tilstandsklasse
Shann.Wien. (H`):
Hurl.ind. (ES n=100):
AMBI:
ISI:
Tilstandsklasse

Makrofauna
Bunndyrsanalyser

NSI:
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nEQR:
Økologisk tilstand:
MOM-tilstand:
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Tabell 7: Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 6, hvor tilstand I er best. Etter
Veileder 02:2013.
I
II
III
IV
V

Figur 5: Sjøkart som viser bunndata fra Kvalvika med anleggsramme og fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner
fra B-undersøkelsen (tilstand markert med farger etter Tabell 2), strømmåling fra sprednings- og bunnstrøm (gult kryss).
Lilla pil viser orientering av kart.

Figur 6: Sjøkart som viser anleggsplassering sammen med C-stasjoner fra 2015 (grønne kryss), posisjon for
vannstrømmålinger (gule kryss) og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av kart, strømrose viser vanntransport
(m3/m2/døgn; fluks) for hver 15° sektor på 63 meters dyp (spredningsdyp).
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2.4.1 Hydrografi
Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra bunnen og opp til overflaten (up-cast) i
nærsonen og fjernsonen målt i mai 2015. Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 7.

Figur 7: Salinitet (‰ ; rød) sjøtemperatur (°C ; grønn), oksygenmetning (%; gul), oksygenkonsentrasjon (mg/l; lilla) og
tetthet (kg/m3) fra bunnen og opp til overflaten (up-cast) ved nærsonen (venstre) og fjernsonen (høyre) målt i mai
2015.

Temperaturen i nærsonen sank fra ca. 8,9 °C ved overflaten til ca. 6,0 °C på 25 meters dyp (Ness, 2015).
Deretter ble temperaturen gradvis økt til rundt 6,9 °C på bunnen (ca. 135 meters dyp). I
fjernsonen sank temperaturen ned fra rundt 9,0 °C ved overflaten til rundt 6,6 °C på 30 meters
dyp, hvor den holdt seg relativt stabil ned til ca. 80 meters dyp. Deretter ble temperaturen gradvis
økt til rundt 7,1 °C på ca. 160 meters dyp og nedover til bunnen (ca. 200 meters dyp).
Oksygenverdiene var gode i hele vannsøylen på alle tre målepunkt og i alle målingene lå
verdiene på mer enn 100 % metning nedover i vannsøylen (Ness, 2015).
De hydrografiske målingene utført av Letsea AS i 2015 viste ingen sprangsjikt som kunne tenkes å utgjøre
en begrensning på resipientens bæreevne. Det ble ikke påvist oksygenkritiske verdier (Ness, 2015).
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3. Oppsummering
Bunnen under anlegget ved Kvalvika er nokså jevn. Nord og sør for anlegget skråner bunnen ut i to renner.
Hardhetskartet viser at området består hovedsakelig av bløtbunn. Sedimentet besto i hovedsak av finkornet
sediment som leire og silt.
Det er registrert lite strømstille og jevnlige strømakselerasjoner i alle undersøkte dyp ved Kvalvika.
Hovedstrømretningene og vanntransporten er mot vest-sørvest og øst-nordøstlig retning.
B-undersøkelsen i mai 2017 ble utført etter brakklegging, og alle parametere ble beste tilstand 1. Det var lite
eller ingen synlige tegn til påvirkning fra produksjonen. Ved undersøkelsen utført i 2016 på maks belastning
ble tilstanden 2. Tidligere undersøkelser har registrert en del påvirkning av produksjon på lokaliteten med
tilstand 2 og 3 ved alle tidligere B-undersøkelser unntatt undersøkelsen i 2015 som også var etter
brakklegging.
Resultatene fra C-undersøkelsen i 2015 viser moderat belastningseffekt i anleggets nærsone (Ness, 2015).
Ved alle tre stasjonene dominerte den opportunistiske børstemarken Heteromastus filiformis (økologisk
gruppe (EG) IV), hvor den utgjorde hhv. 68 %, 69 % og 63 % av individene på stasjonene 1 til 3. De øvrige
artene på stasjonene var hovedsakelig tolerante (EG III) og opportunistiske arter. Det ble ikke funnet
forurensningsindikatorer blant topp ti på noen av stasjonene. Individfordelingen var noe skjev på alle tre
stasjonene med jevnhetsindekser fra 0,39 på stasjon 2 til 0,47 på stasjon 3 (Ness, 2015). TOC konsentrasjonen
i overflatesedimentet gir tilstandsklassifisering II i alle sonene bortsett fra nærsonen som fikk tilstand I. Sink
og kobbernivåene ble tilstand I ved alle stasjoner, mens fosfor fikk tilstand II på stasjon 1 og 2, og tilstand III
på stasjon 3.
De hydrografiske målingene utført av Letsea AS i 2015 viste ingen sprangsjikt som kunne tenkes å utgjøre en
begrensning på resipientens bæreevne. Oksygenverdiene var gode i hele vannsøylen på alle tre målepunkt
og i alle målingene lå verdiene på mer enn 100 % metning nedover i vannsøylen (Ness, 2015).
3.1 Bæreevne
B-undersøkelsen etter brakklegging viste fine forhold ved lokaliteten, mens C-undersøkelsen viste noe
belastning. Alle stasjonene var dominert av opportunistiske og tolerante arter, med noe skjev
individfordeling. Dagens produksjon ser ut til å være innenfor lokalitetens bæreevne. Oppfølgende
undersøkelser vil vise om en eventuell økning i produksjon gir en betydelig større belastning.
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Vedlegg A – Havbunnskartlegging

Figur A-1: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Kvalvika sett fra nord-nordvest med anleggsramme inntegnet.

Figur A-2: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Kvalvika sett fra vest med hardhet og anleggsramme inntegnet.
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Vedlegg B – Vannstrømmålinger
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63,5 meter

120 meter

Figur B-1: Vannstrømhastighet (cm/s) på 5, 28,5, 63,5 og 120 meters dyp ved Kvalvika.
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Figur B-2: Vannstrømretning (°) på 28,5, 63,5 og 120 meters dyp ved Kvalvika. Figur for 5 meter er ikke tilgjengelig.
Oppgitt som retningen vannstrømmen beveger seg mot.
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Figur B-3: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 5, 28,5, 63,5 og 120 meters dyp ved Kvalvika.
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Figur B-4: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 5, 28,5, 63,5 og 120 meters dyp ved Kvalvika.
Oppgitt som retningen vannstrømmen beveger seg mot.
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Vedlegg C- B1 og B2 skjema

Figur C- 1: Resultatene fra bunnfauna-undersøkelser, sensoriske registreringer og elektrokjemiske målinger ved
prøvestasjonene (B.1-skjema).
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Figur C-2: Liste som viser sedimentsammensetning og karakteristika ved prøvestasjonens bunn (B.2-skjema).

Sedimentet ved hver stasjon blir fastsatt ved å fordele totalt fem poeng per stasjon på de sedimenttyper
som kan sees i prøven.
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