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Forord 
På oppdrag av MOWI ASA har Aqua Kompetanse AS utført en forundersøkelse ved Breidvika. En 

forundersøkelse av lokalitetens anleggsområde og anleggets overgangssone blir gjennomført før anlegget 

plasseres, og før vesentlige endringer i areal eller kapasitet. 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 vannstrømmålinger, akkreditert B-undersøkelse og C-undersøkelse ved 

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-undersøkelse  
C-undersøkelse 

NS 9410: 2016 
NS 9410:2007 

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: 2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

Vannstrømmåling NS 9425-2: 2003 Oseanografi – Del 2: Strømmålinger ved hjelp av ADCP. 
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1. Materiale og metode 
1.1 Undersøkelsesområde 

Breidvika ligger i Osen kommune, Trøndelag (Figur 1). Lokaliteten ligger i Osenfjorden, som er en fjord som 

har åpning til åpent hav, men beskyttet av øyer og grunner mot nordvest. Under den nye planlagte 

plasseringen er dybden 106 meter i den sørlige delen av anlegget og 215 meter i nordligste del.  

 
Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Geografisk 
senterpunkt for det planlagte anlegget ved Breidvika er 64°17.831 N, 10°23.601 Ø. Målestokk vises i venstre hjørne. 
Kilde: Fiskeridirektoratets karttjeneste.. 

 

1.3 Vannstrømmålinger 

Strømmålingene ved Breidvika er gjennomført i henhold til NS 9425-2:2003. For å måle vannstrøm er det 

benyttet to 400 kHz akustiske strømmålere produsert av Nortek AS plassert på 64°17.879 N, 10°23.417 Ø. 

Akustiske strømmålere bruker dopplerskift for å beregne strømhastighet og -retning, og refereres ofte til som 

dopplermålere. Instrumentene er montert på hhv. 15 og 121 meters dyp pekende oppover i en 

bunnforankret rigg. Det er omtrent 148 meter dypt på målestedet. Det øverste instrumentet har et 

instrumentoppsett på 25 celler × 2 meter som gir en rekkevidde på 50 meter, mens det nederste instrumentet 

har et instrumentoppsett på 32 celler × 2 meter som gir en rekkevidde på 64 meter. Målerne registrerer i 1 

minutt og 20 sekunder sammenhengende og hviler i 8 minutter og 40 sekunder (Nergaard, 2021). 

 

Det er registrert en forstyrrelse i signalstyrken til instrumentet i og over/under dypene som er representative 

for spredningsstrømmen. Målingene kan derav ikke verifiseres som reelle (Nergaard, 2021). Strøm målt på 

70 meters dybde i 2012 blir brukt til å se på spredningsstrømmen (Andersen, 2012). Disse målingene er utført 

med Nortek Doppler MKNr10 400kHz plassert på 64°17.753 N, 10°23.641 Ø. Cellestørrelsen er 2.0 meter. 

Måleren registrerer 1 minutt sammenhengende, hviler i 9 minutter osv. Dybden på lokaliteten er ca. 180 

meter.  

 

1.4 B-undersøkelse 

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

Breidvika den 21.12.2016. 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 
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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 Breidvika er 

5460 tonn, og antall prøvestasjoner er derfor 17. Prøvestasjonene er plassert innenfor nåværende 

anleggsområde 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 

 
1.5 C-undersøkelse 

Aqua Kompetanse har gjennomført feltarbeid for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 9410:2007 den 

05.03.2014. Her er analyser av total organisk karbon (TOC), kornstørrelse, kobber, hydrografi, og makrofauna 

presentert, og 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 hugg med prøvegrabben.  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 kravet for antall 

prøvestasjoner var tre, én stasjon i nærsonen, én i overgangssonen og én i fjernsonen. Fremherskende 

strømretning og bunntype ligger til grunn for plassering av prøvetakingsstasjonene (Figur 6). Nærsonestasjon 

Breiv1 ligger på sørvest-siden av anlegget, mellom anleggssonen og overgangssonen. I fjernsonen ligger 

stasjon Breiv3 1420 meter fra anlegget og i overgangssonen ligger Breiv2 528 meter fra anlegget.  

 

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 den dypeste 

prøvestasjonen i undersøkelsesområdet ved Breidvika, fjernsone stasjon Breiv3 (Figur 6). 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 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 02:2018 (Tabell 3). 

 
Tabell 3: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2018) 

 Tilstandsklasser 

I 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Dypvann 
Oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) > 4,5 4,5 – 3,5 3,5 – 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 Havbunnskartlegging 

 

For tredimensjonal fremstilling av havbunnen se Vedlegg A. 

 

 
Figur 2: Oversiktskart over batymetri ved Breidvika med dybdekoter på 10 meter. Blåtoner fra lyst til mørkt markerer 
økende dybde. Planlagt anleggsramme er inntegnet. 

 
 

 
Figur 3: Oversiktskart over batymetri ved Breidvika 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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2.2 Vannstrømmålinger 

Vannstrømmen i hele vannsøylen ved Breidvika styres hovedsakelig av den lokale batymetrien. Størst 

vanntransport på 5 og 11 meters dyp er rettet mot øst-nordøst, og 118 meters dyp rettet mot nord-nordøst. 

Det er registrert lite strømstille på 5 og 11 meters dyp, mens det er noe mer strømstille på 118 meters dyp. 

Bunnstrømmen på 118 meters dyp har ingen dominerende strømretning, men størst vanntransport er rettet 

mot nord-nordøst og mot vest (Nergaard, 2021). Hovedstrømretningen er i sør-sørvestlig retning på 

spredningsdypet på 70 meter dybde (Andersen, 2012). Tabell 4 viser hovedresultatene fra 

vannstrømmålingene ved Breidvika, og Figur 4 viser vanntransporten (fluksen) for alle fire dyp. Figur 6 viser 

plassering av strømrigg i forhold til planlagt 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 Breidvika (Andersen, 2012; Nergaard, 2021). 

Parametere 5 meter 11 meter 70 meter 118 meter 

Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 6.2  5.9  5.2 3.4  

Maksimalstrøm (cm/s) 20.4  17.9  23.4 12.4  

Strømstyrke 0-1 cm/s (%) 2.2  1.5  3.3 6.7  

Strømstyrke 1-3 cm/s (%) 14.9  13.8   21.8 39.2  

Neumann-parameter 0.01  0.19  0.174 0.13  

Standardavvik (cm/s) 3.3  2.8   3.0 1.8  

Signifikant maksimum 
strømhastighet (cm/s) 

10.0  9.1   8.5 5.5  

Signifikant minimum strømhastighet 
(cm/s) 

2.8  2.9  2.3 1.6  

10 års returstrøm (cm/s) 33.7  29.5  -  -  

50 års returstrøm (cm/s) 37.8  33.1  -  -  

De 4 hyppigst forekommende 
strømretningsgruppene (°) 

60 - 75  
75 - 90  

90 - 105  
45 - 60  

75 - 90  
60 - 75  

90 - 105  
105 - 120  

240 
210 
225 
270 

0 - 15  
345 - 360  
270 - 285  

30 - 45  

De 4 hyppigst forekommende 
strømhastighetsgruppene (cm/s) 

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

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

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

1 - 3  
3 - 5  
5 - 7  
0 - 1  

Mest vannutskiftning / retning per 
15° sektor 

385 m3/m2 per 
dag ved 60 - 75  

442 m3/m2 per 
dag ved 75 - 90  

340m3/m2 per 
dag ved 240-255  

169 m3/m2 per 
dag ved 0 - 15  

Minst vannutskiftning / retning per 
15° sektor 

128 m3/m2 per 
dag ved 345 - 

360  

73 m3/m2 per 
dag ved 345 - 

360  

119m3/m2 per 
dag ved 330-345  

83 m3/m2 per 
dag ved 150 - 

165  
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Figur 4: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på 5, 11 og 118 meters dyp ved Breidvika i perioden 
02.12.2020–17.01.2021 og 70 meter i perioden 29.02.2012-30.03.2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 meter 
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2.3 B-undersøkelse 

Antall prøvestasjoner ved Breidvika var 17, og det ble tatt 18 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet under 

det nåværende anlegget består hovedsakelig av silt, leire, grus og sand på fjellbunn. Det ble funnet dyreliv i 

åtte av sytten prøver, bestående av ulike typer børstemark. Én stasjoner ble betegnet som fjellbunn. Det var 

mulig å måle elektrokjemi ved tretten stasjoner. pH-verdiene var lave ved ti stasjoner og gis tilstand 3 og 

tilstand 4. Tre stasjoner hadde pH-verdier over 7,2 og gis tilstand 1 og 2. Det ble registrert gassbobler og 

slamdannelse ved fem av stasjonene. Misfargning ble registrert ved 14 stasjoner, noe lukt ved ti og sterk lukt 

ved fem stasjoner. Konsistensen var fast ved tre stasjoner, myk ved åtte og løs ved seks stasjoner. 

Grabbvolumet var under ¼ ved fire stasjoner, mellom ¼ og ¾ ved syv, og over ¾ ved seks stasjoner.  

 

Bunntopografien under det nåværende anlegget kan ha flere gryter som samler opp organisk materiale fra 

anlegget, noe som kan bidra til en forverring av bunnmiljøet. Totaltilstand for Breidvika ble 3, med en 

indeksverdi på 2,46. Tabell 5 oppsummerer hovedresultatene fra B-undersøkelsen i desember 2016, og for 

original rapport med utfyllende informasjon om hver stasjon se Elshaikh, 2017 (rapportnummer 248-12-16B 

levert av Aqua Kompetanse AS).  

 
Tabell 5: Hovedresultater fra B-undersøkelsen ved Breidvika utført 21.12.2016 

 
 
2.4 C-undersøkelse 

Ved stasjonen i nærsonen, Breiv1, viser resultatene fra den semikvantitative bunndyrsanalysen moderat 

artsrikdom (11 arter) og høye individtall. Den forurensningsindikerende arten Capitella capitata var svært 

hyppig registrert ved stasjonen. Stasjonen ble klassifisert til miljøtilstand 2 ut fra NS 9410:2007.  

 
C-undersøkelsen er utført i 2014, og de resterende verdiene er klassifisert ut fra gjeldende veiledere ved 

rapport-tidspunktet. Verdiene fra undersøkelsen er reklassifisert ut fra veileder 02:2018 for denne 

forundersøkelsen. Ved Breiv2 i overgangssonen ble det registrert 513 individer fordelt på 65 arter. Ved Breiv3 

i fjernsonen var det 444 individer fordelt på 57 arter. Bløtbunnsamfunnene hadde naturlig høyt artsmangfold. 

På begge stasjonene viste diversitetsindeksene (H´ og ES100) tilstandsklasse I, og sammensatt indeks (NQI1) 

og sensitivitetsindeksen (NSI) viste økologisk tilstandsklasse II. 

 

Nivåene av organisk karbon (TOC) i sedimentet var forhøyet i overgangs- og fjernsonen (tilstandsklasse V). I 

nærsonen var TOC nivået lett forhøyet (tilstandsklasse II). Kobberverdiene i nærsonen ga tilstandsklasse I, 

mens i overgangssonen og fjernsonen ga kobberverdiene tilstandsklasse II. 

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende Øvrige 

Silt Leire og sand Skjellsand, grus og stein 

Ant. stasjoner: 17 Ant. stasj. med / uten dyr: 8 / 9 

Ant. hugg: 18 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 16 / 1 

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

Tilstand 1: 2 / 3 Tilstand 2: 1 / 9 Tilstand 3: 3/ 0 Tilstand 4: 7 / 5 

Parametergruppe Indeks Tilstand 

Gr. II pH/Eh 3,62 4 

Gr. III Sensorisk: 1,97 2 

Gr. II + III 2,46 3 

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 3 
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Tabell 6: Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert prøvetaking og 

uakkrediterte pH/Eh-målinger. Videre har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk profil av vannsøylen 

ved lokaliteten, og uakkreditert tilstandsklassifisering av oksygen i dypvann. Akkreditert faglig vurdering og fortolkning 

av analyseresultatene er også utført av Aqua Kompetanse AS. Akvaplan Niva har utført akkreditert analyse av 

makrofauna, Akvaplan Niva har utført akkrediterte analyser av TOC og kobber og kornstørrelse. Redokspotensial (Eh) 

bestemmes ut fra observert hvilepotensial i prøven (målt verdi; Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. Aqua 

Kompetanse AS har oppdatert tilstandsklassifisering av alle de klassifiserte verdiene i tabell 6 etter Veileder 02:2018.  

Stasjonsplassering etter NS 9410:2007 Anleggssone Overgangssone Fjernsone 

Parameter: Stasjoner: Breiv 1 Breiv 2 3 

Kjemi: pH 7,74 7,73 7,74 

Eh (mV) 218 232 202 

Oksygen: Målt verdi (mL): 

O2, tilstandsklasse: 
  

3,9 

II 

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

8
) 

Antall ind. (N): - 513 444 

Antall arter (S): 11 65 57 

Shann.Wien. (H`): - 4,3 4,6 

Hurl.ind. (ES n=100): - 31,7 32,3 

NQI1: - 0,7 0,7 

ISI - 9,6 9,6 

NSI: - 22,5 23,1 

Økologisk tilstand:   II II 

Samlet økologisk tilstand:  II 

 Undersøkelsesfrekvens:  Neste maksimale belastning 

Normalisert Tot. Org. 

karbon 

N-TOC (mg/g): 

N-TOC, tilstandsklasse: 

25,7 

II 

43,6 

V 

45,8 

V 

Pelitt Pelittandel (%) 49,1 95,4 97,3 

Veileder 

02:2018 
Cu (mg/kg): 

Cu, tilstandsklasse: 

17 

I 

27 

II/III 

29 

II/III 

 
Tabell 7: Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 6, hvor tilstand I er best. Etter 

Veileder 02:2018. 

I II III IV V 
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Figur 5: Sjøkart som viser bunndata fra Breidvika i 0,46 x 0,46 meters oppløsning, planlagt anleggsplassering og 
fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner fra B-undersøkelsen (tilstand markert med farger etter Tabell 2) og C-
undersøkelsens innerste stasjoner (grønne kryss). Lilla pil viser orientering av kart. Kartkilde: Olex. 

 
 
Tabell 8: Posisjon for prøvestasjonene ved B-undersøkelsen. 

St. nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nord 64°17.798 .651 .677 .696 .774 .821 .800 .724 .748 .774 

Øst 10°23.839 .820 .704 .597 .947 .740 .690 .928 .641 .795 

St. nr. 11 12 13 14 15 16 17 

Nord 64°17.775 .756 .707 .726 .677 .704 .730 

Øst 10°23.685 .901 .858 .642 .875 .742 .757 
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Figur 6: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering sammen med C-stasjoner (grønne kryss), posisjon for 
vannstrømmålinger (gult kryss) og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av kart, strømrose viser vanntransport 
(m3/m2/døgn; fluks) for hver 15° sektor på 70 meters dyp (spredningsdyp). Kartkilde: Olex. 

 
 
Tabell 9: Plassering, dybde ved hver prøvestasjon, og avstand fra ny anleggsramme. 

Stasjoner Breiv 1 Breiv 2 Breiv 3 

Plassering etter 

NS9410:2007 
Nærsone Overgangssone Fjernsone 

Koordinater 
64°17.660’ N 

10°23.624’ Ø 

64°17.779’ N 

10°22.454’ Ø 

64°18.709’ N 

10°20.577’ Ø 

Dybde (m) 163 214 286 

Avstand til anlegg (m) 178 528 1420 
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2.4.1 Hydrografi 

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

dypområdet ved Breidvika (Breiv3; Figur 6). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 7 og 8.  

 

 
Figur 7: Sjøtemperatur (°C), salinitet (‰) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) på 286 meters dyp ved stasjon 
Breiv 3 den 26.02.2014. 

 
Sjøtemperaturen i de øvre vannmasser ved fjernsonestasjonen var cirka 4,8°C på måletidspunktet og 

saltholdigheten var 33,8 ‰. Ved rundt 120 meters dyp og ned til cirka 180 meters dyp øker temperaturen 

med over 2 grader, fra 5,3 °C til 7,4 °C. Saltholdigheten endres ikke mye gjennom dypet, men har økt til 

34,4 ‰ i bunnvannet. 
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Figur 8: Oksygenkonsentrasjon (mg/l) og oksygenmetning (%) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) på 286 
meters dyp ved stasjon Breiv 3 den 26.02.2014 

 

Grafen viser et høyt oksygennivå i de øvre vannmasser. Oksygenkonsentrasjonen er cirka 9,5 mg O2/liter, 

mens metningen er 92 %. Ved rundt 160 meters dyp synker oksygennivået noe med økende dybde. Ved 190 

meters dyp er konsentrasjonen 7,0 mg O2/liter, mens metningen er cirka 75 %. Bunnvannet holder 5,6 mg 

O2/liter på det laveste, mens metningen er nede i 58 %. Hvis man legger til grunn en omregningsfaktor på 

1,42, tilsvarer denne konsentrasjonen 3,9 ml O2/liter, noe som svarer til tilstandsklasse II – God etter 

klassifiseringen for oksygen i dypvann, gjengitt i Tabell 3. 
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3. Oppsummering 
Bunnen under det planlagte anlegget skrår i nordvestlig retning, og dybden varier fra 105 meter i sørlig del 

av anlegget til 205 meter i nordligdel av anlegget. Den nye plasseringen av anlegget blir plassert lenger ut fra 

land i nordvestlig retning, og anleggsarealet blir betydelig større enn hva det var tidligere, vil dette trolig 

bidra til at avfall fra lokaliteten blir fortynnet og spredd over et større område.  

 

Vannstrømmen i hele vannsøylen ved Breidvika styres hovedsakelig av den lokale batymetrien. Størst 

vanntransport på 5 og 11 meters dyp er rettet mot øst-nordøst, og på 118 meters dyp rettet mot nord-

nordøst. Hovedstrømretningen er i sør-sørvestlig retning på spredningsdypet på 70 meter dybde.  

 

B-undersøkelsen fra desember 2016 viser at sedimentet under anlegget består hovedsakelig av silt, leire, 

grus og sand. Resultatene viser påvirkning fra produksjon fra lokaliteten slik anlegget er plassert. Det ble 

funnet dyreliv i åtte av sytten prøver. pH-verdiene var lave ved ti av de målte stasjonene og som ga 

tilstandsklasse 3 og 4. Det ble registrert gassbobler og slamdannelse ved fem av stasjonene. Misfargning ble 

registrert ved 14 stasjoner, noe lukt ved ti og sterk lukt ved fem stasjoner.  

Bunntopografien under det nåværende anlegget kan ha flere gryter som samler opp organisk materiale fra 

anlegget, noe som kan bidra til en forverring av bunnmiljøet. Det har ikke vært produksjon ved lokaliteten 

siden 2017 og man kan anta at bunnforholdene har bedret seg.  

 

C-undersøkelsen tatt i 2014 er i henhold til gammel standard (NS 9410:2007) og viser resultater fra det som 

ble betegnet som nærsone, overgangssone og fjernsone. Breiv1 i nærsonen ligger 178 meter fra anlegget, 

Breiv2 i overgangssonen og Breiv3 i fjernsonen ligger hhv. 528 og 1420 meter fra anlegget. 

Bløtbunnsamfunnet i nærsonen var noe påvirket av organisk belastning vist ved redusert artsrikdom og rike 

forekomster av forurensningstolerante arter. TOC nivået var lett forhøyet i nærsonen (tilstandsklasse II), og 

fauna ved stasjonen ble klassifisert til miljøtilstand 2 ut fra NS9410:2007. 

Bløtbunnsamfunnene ved stasjonen i overgangssonen og fjernsonen hadde naturlig høyt artsmangfold. På 

begge stasjonene viste diversitetsindeksene (H´ og ES100) tilstandsklasse I, og sammensatt indeks (NQI1) og 

sensitivitetsindeksen (NSI) fikk økologisk tilstandsklasse II. Nivåene av organisk karbon (TOC) i sedimentet var 

forhøyet i overgangs- og fjernsonen (tilstandsklasse V). Det er vanskelig å konkludere om produksjonen ved 

lokaliteten er årsaken til de høye verdiene da det ikke er utført en forundersøkelse som kan beskrive den 

naturlige tilstanden ved disse stasjonene. Kobberverdiene i nærsonen ga tilstandsklasse I, mens i 

overgangssonen og fjernsonen ga kobberverdiene tilstandsklasse II. 

 

Den hydrografiske undersøkelsen viste høye oksygennivå i hele vannsøyla, selv om nivået avtok noe mot 

bunnen. Dette skyldes sannsynligvis undersjøiske terskler vestenfor området, samt forbruk av oksygen nært 

bunn for nedbrytning av organisk materiale. Bunnvannet ved Breiv3 får tilstand God’ (TK II) etter 

klassifiseringen for oksygen i dypvann.  

 

3.1 Bæreevne 

På bakgrunn av resultatene fra B- og C-undersøkelsen, som gir et begrenset vurderingsgrunnlag av 

miljøforholdene i henhold til NS 9410:2016, kan man anta at arealendringen ved Breidvika vil føre til en 

bedring for bunnsamfunnet. B- og C-undersøkelsen er utført ved den tidligere plasseringen til anlegget, og C-

undersøkelsen er i tillegg utført etter en eldre standard. Dette svekker sammenligningsgrunnlaget disse 

undersøkelsene gir ved oppfølgende undersøkelser etter at det nye anlegget har kommet i drift. Biomassen 

vil bli fordelt over et betydelig større område enn tidligere, noe som reduserer belastningen per arealenhet 

på sjøbunnen ettersom biomassen ikke økes. Med fremtidig drift vil lokaliteten bli rutinemessig fulgt opp 

med miljøundersøkelser, og dette vil gi en pekepinn på lokalitetens bæreevne.  
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Vedlegg A – Havbunnskartlegging 
 

 
Figur A-1: Tredimensjonalt bunntopografi perspektivisk bunnkart fra Breidvika sett fra nord med planlagt anleggsramme 
inntegnet. Kartkilde: Olex. 

 
 

 
Figur A-2: Tredimensjonalt bunntopografi perspektivisk bunnkart fra Breidvika sett fra nord med hardhet og planlagt 
anleggsramme inntegnet. Kartkilde: Olex. 

 



 

99-3-21FU BREIDVIKA AQUA KOMPETANSE AS 19 

 
Figur A-3: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Breidvika sett fra nord med planlagt anleggsramme inntegnet. 
Kartkilde: Olex.  

 
 

 
Figur A-4: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Breidvika sett fra nord med hardhet og planlagt anleggsramme 
inntegnet. Kartkilde: Olex. 

 
 



 

99-3-21FU BREIDVIKA AQUA KOMPETANSE AS 20 

Vedlegg B – Vannstrømmålinger 
  

  
Figur B-1: Vannstrømhastighet (cm/s) på 5 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–17.01.2021.  
 

  

  
Figur B-2: Vannstrømhastighet (cm/s) på 11 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–17.01.2021.  
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Figur B-3: Vannstrømhastighet (cm/s) på 70 meters dyp ved Breidvika i perioden 29.02.- 30.03.2012.  
 

  

  
Figur B-4: Vannstrømhastighet (cm/s) på 118 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–28.01.2021.  
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Figur B-5: Vannstrømretning (°) på 5 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–17.01.2021. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot.  
 

  

  
Figur B-6: Vannstrømretning (°) på 11 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–17.01.2021. Oppgis som 
retningen vannstrømmen beveger seg mot.  
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Figur B-7: Vannstrømretning (°) på 118 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–28.01.2021. Oppgis som 
retningen vannstrømmen beveger seg mot.  

 
 
 

 
Figur B-8: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 5 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–17.01.2021.  
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Figur B-9: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 11 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–17.01.2021.  

  

 
Figur B-10: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 70 meters dyp ved Breidvika i perioden 29.02.- 30.03.2012 
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Figur B-11: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 118 meters dyp ved Breidvika i perioden 02.12.2020–
28.01.2021.  

 
 
 
  

  
Figur B-12: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 5 meters dyp ved Breidvika i 
perioden 02.12.2020–17.01.2021. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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Figur B-13: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 11 meters dyp ved Breidvika i 
perioden 02.12.2020–17.01.2021. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.  
 
 

  

  

Figur B-14: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 70 meters dyp ved Breidvika i perioden 29.02.- 
30.03.2012. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.  
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Figur B-15: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 118 meters dyp ved Breidvika i 
perioden 02.12.2020–28.01.2021. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.  
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Vedlegg C – B1 og B2 skjema 
 
Tabell C- 1: Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 
prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 og samtidig i overensstemmelse med Fiskeridirektoratet blir 
«bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben inneholder mineralsk sediment som poengvektes «2» eller 
mer, eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff, eller sediment som poengvektes 
«1». Prøver som inneholder kun vann gis 0 poeng for gruppe II og gruppe III parametere. Prøver som inneholder 
organisk stoff vurderes etter gruppe II og gruppe III parametere, men er det for lite organisk stoff til at gruppe II 
parameter kan måles gis ingen poeng, og prøven vurderes etter gruppe III parameter. Dersom grabben har for lite 
sediment (men likevel kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis heller ingen poeng til denne 
gruppen, og prøven vurderes etter gruppe III parameter. 
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Tabell 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.  

 
 

 
 


