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Forsidefoto: Dagfinn B. Skomsø 
Forord 
Forundersøkelsen presenterer kortfattet resultater fra batymetrisk kartlegging, strømmålinger, 
hydrografiske data og B- og C-undersøkelser fra det omsøkte anleggsområdet og 
overgangssonens utstrekning. Forundersøkelsen vil gi et bilde av anleggets influensområde og vil 
fungere som en referanse for fremtidige undersøkelser. 
 
Etter utførelse av B og C-undersøkelsen har ønsket anleggsplassering blitt justert noe. Dette 
regnes ikke å påvirke utstrekningen av overgangssonen eller egnetheten av stasjonsplassering i 
C-undersøkelsen. Resultatene fra B-undersøkelsen regnes også å være representative for 
bunnforholdene under den nye anleggsplasseringen. Alle figurer i denne rapporten, utenom de i 
B-undersøkelses delen (Figur 3.3.1 og 3.3.2), inneholder oppdaterte anleggstegninger.  
 
Åkerblå AS er akkreditert for vurdering og fortolkning av resultater etter ISO 16665 (2013), SFT-
Veileder 97:03 og NS9410 (2016), samt NIVA- rapport 4548 (Berge 2002) og Veileder 02:2018. 
Åkerblå AS sitt laboratorium tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025.  
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Sammendrag 
 
Åkerblå AS har utført en forundersøkelse i forbindelse med søknad om etablering av ny lokalitet, 
Haraflesa. 
 
Anleggssone: Det ble opprettet 10 stasjoner som ble fordelt jevnt i forventet anleggsplassering 
(Åkerblå AS 2021a). Anleggssonen ble bestemt å følge anleggsrammen og de to stasjonene ble 
sprett jevnt utover de 12 burene skissert i ønsket anleggsramme. Samtlige av disse stasjonene 
ble klassifisert til beste tilstand ut fra kriteriene for B-undersøkelser satt i NS9410. Kjemiske 
målinger var mulig ved 8 av 10 stasjoner og alternativ overvåkning ved fremtidig produksjon 
anses dermed ikke som hensiktsmessige.  
 
Overgangssone: Strøm og bunnforhold gav en forventing om at organiske biprodukter fra 
produksjonen vil kunne akkumulere nedstrøms for sprednings- og bunnstrømmen i dybdegroper 
hovedsakelig sør og nord øst for ønsket anlegg (Figur 1.1.1, Åkerblå AS 2021d, Åkerblå AS 2021d). 
Utstrekning av overgangssonen ble satt med en tiltenkt MTB på 3599 tonn som gir en veiledende 
avstand på 400 meter basert på NS9410, noe innskrenket av grunnere områder nord og vest for 
tenkt anleggsramme (Åkerblå AS 2021c). Overvåkning i sør foreslås gjennom to stasjoner hvor 
den ene representerer nærstasjonen C1 som representerer overgangen mellom anlegg- og 
overgangssonen og den andre fjernstasjonen C2 som representerer enden av overgangssonen. 
Da ingen områder viste belastning i B-undersøkelsen ble C1 stasjonen plassert rett under midten 
av ønsket anleggsramme, i en forsenkning som forventes å kunne akkumulere (Åkerblå AS 
2021a). Mot øst og vest ble det plassert hver sin stasjon for å beskrive tilstanden før eventuell 
produksjon i område. Etter bedre bunnoppmåling og strømdata, anmodes det å flytte HAR-3 
stasjonen i øst noe lengre sør til en dybdegrop som antas å være akkumulerende. Resultatene 
fra denne overvåkningen viste et godt bunnmiljø i overgangssonen og et meget godt ved enden 
av overgangssonen. Resultatene sørvest for anlegget ved referansestasjonen var representativ 
for funnene i overgangssonen og kan brukes for eventuell fremtidig sammenligning.  
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Figur 1.1.1. Plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, relativ vannfluks i %, 
prøvestasjonsplassering fra C-undersøkelsen (brun runding), målepunkt for strømundersøkelse (flagg) og antatt 
utstrekning av overgangssonen (gul linje). Innfelt strømrose viser spredningsstrømmen som er målt ved 41 meter, 
mens rød pil angir hovedretning for bunnstrømmen (relativ fluks; Åkerblå AS 2021d). Kartet har nordlig orientering 
og mørkere blå farge representerer dypere områder. Kartdatum WGS84 (Åkerblå AS 2021c). 

 
Sjøbunnen ved midten av ønsket anleggsramme og dybdegropene sør og øst i overgangssonen 
forventes å være akkumulerende. Selv om B-undersøkelsen ikke fant tegn på belastning i dette 
område var verdiene av TOC, de noe lave pH/Eh verdiene samt funnene av tang og noe lukt ved 
HAR-1 tegn på at område kan være naturlig akkumulerende. Den svake gjennomsnittlige 
strømhastigheten ved alle måledyp og dens lite ensrette retningen støtter opp under faren for 
akkumulering i dette området samt dybdegropene sør og øst for ønsket anlegg. Det var dog 
tilfeller av bunnstrøm på over 10 cm/s som gjør det mulig for biprodukter å resuspendere og 
dermed bli transporter vekk fra området. Kunnskapen om referansetilstanden i området er nå 
god slik at mulig fremtidig påvirkning vil være mulig å detektere.  
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1. Innledning 
Forundersøkelsen omfatter en redegjøring av sjøbunnmiljøet i området rundt et planlagt eller 
eksisterende akvakulturanlegg og grunngir overvåkingsmetodikk som skal overvåke 
miljøpåvirkning/tilstanden i resipienten. Forundersøkelser kreves ved etablering av anlegg og 
før en vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg for å kunne konstantere påvirkning på miljøet 
før og etter en ny kilde er introdusert (NS9410:2016). Forundersøkelsen varierer noe i krav og 
omfang mellom fylker hvor det er laget egne veiledere.  
 
Data som skal inngå i en forundersøkelse etter NS9410: 

- Strømmålinger fra ulike dyp for å god informasjon om strømmønsteret (i praksis 4 dyp) 
- Kartunderlag med tilstrekkelig oppløsning 
- Kartlegging som angir substrattype  
- Tredimensjonale bunnkart 
- Bunnprøver til partikkelanalyse for beskrivelse av bunnsubstratet 
- B-undersøkelsens gruppe II- og III- parametere 
- Bunndyrsundersøkelser på minst tre stasjoner 
- Referansestasjon minst 1 km fra anlegget i et område med representativ sjøbunn som 

anlegget 
 
Fylkesmessige føringer for forundersøkelse formulert for fylkene Trøndelag (2018); Nordland, 
Troms og Finnmark (2018) og Sogn og Fjordane (udatert):  

- Makro infauna 
- Hydrografi på dypeste C-stasjon 
- Partikkelfordeling 
- TOC og totalt organisk materiale 
- Total nitrogen 
- B-parametere og kobber fra prøven nærmest anlegget 
- B-undersøkelse med minimum 10 stasjoner innenfor anleggsområdet; vurdering av 

alternativ overvåking. 
- Vurdering av bæreevne og plassering/ orientering av anlegget 

 
Et supplement som angår C-undersøkelsen finnes i Presisering av standard NS 9410:2016 
(2019), utstedt av Miljødirektoratet, hvor blant annet strømvurderinger og C2-stasjonens 
plassering er beskrevet.  
 
På bakgrunn av resultater fra bunnkartlegging og strømdata avgrenses utstrekningen av 
anleggs- og overgangssonen i forundersøkelsen. Videre blir miljøovervåking diskutert, hvor 
utsatte områder blir identifisert og stasjonsoppsett for overvåking av miljøpåvirkningen blir 
satt. Forundersøkelsen presenterer videre resultater fra miljøundersøkelser utført i 
forbindelse med utredningen.   
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2. Områdebeskrivelse 
2.1 Lokalitet 
Det er utredet et område nord i Boarøyfjorden vest for Raduøya i Osen kommune, Trøndelag 
fylke, hvor oppdrettslokalitet Haraflesa ønskes plassert (Figur 2.1.1). Ønsket plassering ligger 
i en liten renne beskyttet av skjær og øya Haraflesa i nord. Dybden under anlegget skråner ned 
fra 25 meter i nord til ca. 65 meter i sør. Rennen lokaliteten ligger over har ingen terskler mot 
dypere områder i sør, men har mot øst og vest.  
 
Det er kommunisert at lokaliteten søkes for en MTB på 3599 tonn torsk. Forundersøkelsen 
omhandler en biomasseproduksjon på mellom 2000 og 3599 tonn. Lokaliteten planlegges som 
et rammeanlegg bestående av to burrekker på 6 bur, totalt tolv bur, orientert vest-sørvest -
øst-nordøst.  
 
 

 
Figur 2.1.1 Planlagt plassering av lokaliteten (blå sirkel) og omkringliggende matfiskanlegg (rød sirkel). Kartet har 
nordlig orientering. Kartdatum WGS84 (Fiskeridirektoratet 2021). 
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Figur 2.1.2. Oversikt over nærområdet til lokaliteten (sentralt i kartet) med batymetriske data. Anlegget er 
inntegnet med ramme, fortøyningsliner og overgangssone. Kartet er nordlig orientert med kartdatum WGS84 
hvor mørkere blå farge representerer dypere områder.  
 

3. Resultater 
3.1 Bunnkartlegging 
Bunnen som ble vurdert å være innenfor influensområdet og områder som vil bli benyttet til 
forankring av anlegget ble kartlagt 16.07.2021 (Åkerblå AS 2021b). Et utdrag fra 
bunnkartleggingsrapporten følger under;  
 
Hardhetsoppmålingen indikerte at sedimentsammensetningen var dominert av relativt 
mykere jordarter i dypområder mens grunnere områder samt den smale rennen mot vest i 
anleggssonen fremstår med hard bunn (Figur 3.4). Målingene og antall målepunkter var 
tilfredsstillende (Figur 3.5).  
 
(Figur 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3). 
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Figur 3.1.1. Bunnkartlagt område rundt planlagt oppdrettslokalitet. Anlegget er presentert med ramme og 
fortøyningsliner. Kartdatum WGS84 hvor mørkere blå farge representerer dypere området.  
 

 
Figur 3.1.2. Relativ hardhet på sedimentet rundt anlegget illustrert med en fargegradient fra rødt til blått/lilla. 
Planlagt fortøyningsliner og anleggsplassering er gitt i kartet. Kartdatum WGS84. 
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Figur 3.1.3. Tredimensjonalt kart ( nordvestlig orientering) av bunnen under anlegget. Kartdatum WGS84. 
 
 

3.2 Strømmålinger 
Det har vært utført strømmålinger på fire dyp (5-, 15-, 41- og 62 meter) over perioden mai-
juni 2021 ved ønsket lokalitet Haraflesa (Tabell 3.2.1, Åkerblå AS 2021d). 
 

Tabell 3.2.1. Oversikt over strømmålinger utført på lokaliteten. 
Tittel rapport og årstall Dok-ID Dyp (m) Koordinater 

Måling av overflate- 
(5m), dimensjonerings- 
(15m), sprednings- og 
bunnstrøm ved 
Haraflesa i 
mai - juni 2021 

103098 -01-001 

5 

64°21.409'N 
10°21.429' Ø 

15 

Spredning (41) 

Bunn (62) 

 
Et utdrag fra strømrapporten til Åkerblå AS (2021d) fra Haraflesa følger:  
 
Strømmen på Haraflesa er mot NØ  SV på 5m og stemmer med områdets bunntopografi. 
Strømmen på de resterende dyp er mot flere retninger og stemmer med et eksponert område. 
Strømretning er ikke dominert av motsatt rettede hovedstrømretninger siden strømmen skifter 
retning i løpet av perioden.Mest vannutskiftning på 5m er mot NØ  SV (56.6%), mot N/NØ/Ø 

 SV på 15m (70.7%), mot N/NØ på spredningsdyp (53.1%) og mot Ø/SØ/S på bunndyp (72.5%) 
 
Maksstrømmen er vurdert som svak på 5m, 15m, og spredningsdyp (41m) og middels sterk på 
bunndyp (62m). Maksimalmålingen er bare én måling og gir ikke en indikasjon av om 
strømmen er sterk eller svak i området. 
 
Signifikant maksimal strømhastighet er gjennomsnittet av den høyeste tredjedelen av 
målingene og gir en indikasjon av styrken på strømmen i området. Signifikant maksimal 
strømhastighet er vurdert som svak på 5m, 15m, og spredningsdyp (41m) og middels sterk på 
bunndyp (62m). 
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tighet er 

vurdert som svak på 5m, 15m, spredningsdyp (41m) og bunndyp (62m). 
 
Det var få tilfeller der strøm var > 10cm/s på spredningsdyp (41m) og flere på bunndyp (62m). 
Strøm >10cm/s kan være gunstig med tanke på spredning av organisk materiale fra anlegget. 
 
Med utgangspunkt i målte strømhastigheter på spredningsdyp vil avfall spre seg lengst mot 
nordøst, opptil 100m vekk fra utslippspunkt. 

 

 
Figur 2.3.1. Plassering av strømrigg(er) relativt til anleggsrammen. 
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Figur 3.2.2. Strømroser indikerer hovedstrømsretning og strømhastighet over ulike himmelretninger (Åkerblå AS 
2021d).  
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3.3 B-undersøkelse 
B-undersøkelsen gjennomført 15.07.2021 er den første gjort ved ønsket lokalitet Haraflesa og 
fungerer som referansetilstanden for fremtidige undersøkelser gjort under/etter produksjon 
(Tabell 3.3.1, Åkerblå AS 2021a). Anleggstegningene har i etterkant av undersøkelsen blitt 
endret. Sjøbunnen under forespeilet anleggsplassering ble dokumentert gjennom 10 
forhåndsbestemte stasjoner (Figur 3.3.1). Samtlige av disse stasjonene ble vurdert til beste 
tilstand (1  meget god), som indikerer et naturlig sedimentmiljø upåvirket av produksjon 
(Tabell 3.3.2). Fremtidig akkumulering forventes å forkomme i forsenkningen mot midten av 
anleggsrammen eventuelt mot nordøst basert på strømrapporten i området (Åkerblå AS 
2021). Prevalensen av mineralsk sediment (80%) under ønsket anleggsramme gjør at 
fremtidige B-undersøkelser anses som velegnet til å detektere fremtidig belastning. 
Gjennomsnittlige strømhastighet ble vurdert som svak ved alle dyp som kan medføre at noe 
organisk materiale kan akkumulere under anlegget (Åkerblå AS 2021d). Målinger på over 
10cm/s ved bunn kan dog føre til at disse blir resuspendert og transportert vekk fra området 
ved en senere anledning.   
 
Ved eventuell oppstart av drift ved Haraflesa skal neste undersøkelse etter NS9410 (2016) 
gjennomføres ved første produksjonssyklus, på maksimal produksjonsbelastning.  
 
Tabell 3.3.1. Oversikt over B-undersøkelser utført ved Haraflesa.  

Årstall Generasjon Tidsperiode Indeks og tilstand % utforet 
2021 - «0-prøve» 0,03 - 

 
 
Tabell 3.3.2. Hovedresultater fra B-undersøkelse.  
Hovedresultater fra B-undersøkelsen 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,00 Gr. II pH/Eh 1 

Gr. III Sensorikk 0,07 Gr. III Sensorisk 1 

Gr. II+III 0,03 Gr. II + III 1 

Dato feltarbeid 15.07.2021 Dato rapport 10.08.2021 

Lokalitetstilstand 1 

Delresultater fra B-undersøkelsen 

Ant. grabbstasjoner 10 Ant. grabbhugg 12 

Type sediment 
Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende 

Sand Skjellsand Grus 

Antall grabbstasjoner  (gruppe II og III) med følgende tilstand 

Tilstand 1 15 Tilstand 3 0 

Tilstand 2 0 Tilstand 4 0 

Indeks illustrert tilstand 
1 2 3 4 

 
 



Forundersøkelse for Haraflesa                     

 

103810-01-002  Side 15 av 22 

 
Figur 3.3.1 Batymetrisk kart med tidligere anleggsplassering (ramme) og prøvestasjoner for B-undersøkelse med 
tilstandsklasse (blå firkant; Tilstand 1, grønn firkant; Tilstand 2, gul firkant; Tilstand 3, rød firkant; Tilstand 4). 
Kartet har nordlig orientering. Kartdatum WGS84. (Åkerblå AS, 2021a).  
 

 
Figur 3.3.2. 3D-kart (nordvestlig orientering) over bunnen med tidligere anleggsplassering (ramme) og 
prøvestasjoner for B-undersøkelse med tilstandsklasse (blå firkant; Tilstand 1, grønn firkant; Tilstand 2, gul 
firkant; Tilstand 3, rød firkant; Tilstand 4). Kartet har vestlig orientering. Kartdatum WGS84 (Åkerblå AS, 2021a) 

 
  



Forundersøkelse for Haraflesa                     

 

103810-01-002  Side 16 av 22 

3.4 C-undersøkelse 
Valg av stasjoner ble gjort på bakgrunn av krav i NS9410 (2016) og en ønsket MTB på 3599 
tonn, noe som innebefatter fire prøvestasjoner samt en referansestasjon. Da dette er første 
undersøkelse av sitt slag i område og ingen tidligere drift eller utslipp er kjent i området regnes 
resultatene å representere referansetilstanden. Plasseringen ble gjort basert på 
bunntopografi, bunnhardhet og strømforhold. Et utdrag fra C-undersøkelsen med 
stasjonsplasseringsforklaring følger under (Tabell 3.4.1, Åkerblå AS 2021c); 
 
Da intet åpenbart partikkelakkumulerende område ble funnet i B-undersøkelsen ved 
lokaliteten ble HAR-1 stasjonen (C1) plassert 30 meter sør for midten av anleggsrammen, 
nedstrøms for bunnstrømmen (Åkerblå AS, 2021b). HAR-2 stasjonen ble plassert 400 meter fra 
anleggsrammen i den sørlige enden av antatt overgangssone og nedstrøms for 
bunnstrømmen. Mot øst er det et noe grunnere parti nedstrøms for spredningsstrømmen 
som knytter rennen Haraflesa ligger i og neste renne formasjon. Stasjonen HAR-3 ble plassert 
oppå dette grunne partiet, 280 meter fra anleggsrammen, for å dokumentere tilstanden og 
fungere som referanse for mulig fremtidig påvirkningen her. Mot vest er det en trang renne 
bestående av relativ hardt sediment som fremtidig biprodukter kan tenkes å akkumulere i og 
HAR-4 stasjonen ble dermed plassert her en 240 meter fra anlegget (Figur 2.2.5). Da denne 
undersøkelsen danner grunnlaget for en forundersøkelse ble det i tillegg tatt en 
referansestasjon ca. 2400 meter sørvest for anlegget for å sikre et fremtidig 
sammenligningsgrunnlag (Figur 2.2.2-2.2.5). 
 
Samlet viser resultatene fra C-undersøkelsen et område med gode bunnfaunaforhold. 
Tilstanden til nærstasjonen HAR-1 og HAR-2 i ytterkanten av overgangssonen ble klassifisert 
til tilstand 1 (meget god). Stasjonene i overgangssonen (HAR-3 og HAR-4) fikk tilstand 2 (god) 
(Figur 3.4.1). Tilstanden til HAR-3 og HAR-4 skyldes hovedsakelig et noe lavt arts- og/eller 
individsantall, selv om begge stasjoner var i øvre del av intervallet «god tilstand» ut fra 
veileder 02:2018. Stasjonene hadde også svært god biodiversitet med en jevn individfordeling. 
Verdiene for de geokjemiske parameterne viste relativt lave verdier med unntak av 
karbonmengden som ble funnet i svært høye konsentrasjoner ved HAR-2 og HAR-4 (Tabell 
3.4.5). Resultatene fra pH/Eh målingene viste meget gode forhold ved samtlige stasjoner, med 
unntak av ved HAR-1 hvor noe lav pH og Eh ga stasjonen tilstand 2 (god) (Tabell 3.4.4). 
Resultatene fra referansestasjonen var representativ for funnene i overgangssonen og 
stasjonen regnes som egnet for eventuell fremtidig sammenligning (Figur.3.4.2). Plasseringen 
til HAR-3 kan vurderes til et dypere område lengre sørøst ved fremtidige undersøkelser. 
Anleggstegningene har i etterkant av undersøkelsen blitt endret.  
 
Ved eventuell oppstart av drift ved Haraflesa skal neste undersøkelse etter NS9410 (2016) tas 
ved første produksjonssyklus, på maksimal produksjonsbelastning. 
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Tabell 3.4.1. Stasjonsbeskrivelser. Stasjonsplasseringen beskrives i NS9410 (2016) som overgangen mellom 
anleggssonen og overgangssonen (C1), ytterkant av overgangssone (C2) og som overgangssone (C3, C4 osv.). 
Undersøkelsen omfatter kvalitative faunaprøver (FAU), pH- og Eh målinger (PE), kjemiske parametere (KJE), 
geologiske parametere (GEO) og hydrografiske målinger (CTD). Koordinater er oppgitt med datum WGS84 og 
avstand fra merdkant og dyp (meter) på prøvestasjonen er oppgitt. 

Stasjon Koordinater Avstand Dyp Parametere Plassering  
HAR-1 64°21.390'N /10°21.470'Ø 0 71 FAU, KJE, GEO, PE C1 
HAR-2 64°21.160'N /10°21.491'Ø 400 88 FAU, KJE, GEO, PE, CTD C2 
HAR-3 64°21.607'N /10°21.906'Ø 280 70 FAU, KJE, GEO, PE C3 
HAR-4 64°21.323'N /10°20.797'Ø 340 84 FAU, KJE, GEO, PE C4 

HAR-REF 64°20.201'N /10°19.807'Ø 2400 60 FAU, KJE, GEO, PE Referanse 

 
 
 

 
Figur 3.4.1. Plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, hovedretning for bunnstrøm 
(rød pil), antatt utstrekning av overgangssonen (gul linje) og prøvestasjon med faunatilstand: blå = 
Svært/meget god tilstand, grønn = god tilstand, gul = moderat tilstand, oransje = dårlig tilstand og rød = 
svært/meget dårlig tilstand. Tall representerer stasjonsnummer (1 = HAR-1 osv) og HAR-REF = 
referansestasjonen. Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. 
Kartdatum WGS84. 
 
 
HAR-1 ble klassifisert til meget god miljøstand og samtlige stasjoner i overgangssonen ble 
klassifisert til god, bortsett fra HAR-2 som viste svært god tilstand. Enkelte grabber hadde 
indvids- og artsantall som er noe lavere enn det som anses som «normalt» etter Veileder 
02:2018. Det var et generelt høyt antall forurensingsnøytrale, -tolerante og opportunistiske 
arter uten at noen var dominante.  
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Indeks HAR-REF-1 HAR-REF-2  nEQR  

S              39               31             35     
N              75               51             63     
NQI1         0,789          0,782        0,786         0,873  
H'         4,914          4,687        4,801         0,922  
J         0,930          0,946        0,938    
H'max         5,285          4,954        5,120    
ES100   -*   -*  - - 
ISI         8,879          8,520        8,700         0,800  
NSI       23,737        23,079      23,408          0,736  
Grabbverdi               0,833  

*ikke oppgitt grunnet lavt individsantall (N<100) 
 
Tabell 3.4.2. Hovedresultater. Antallet arter og individer er oppgitt per prøvestasjon og Shannon-wiener indeks 
(H'), Tilstandsverdi (økologisk kvalitetsratio: nEQR), vurdering av overgangssonen og klassifisering av kobber (Cu) 
er oppgitt med klassifisering (NS9410 (2016) og Veileder 02:2018 (2018). 
 
Sedimentet ved Haraflesda hadde lys farge og bestod i hovedsak av sand med grus som 
sekundærsediment. (Tabell 3.4.3).  
 
Tabell 3.4.3. Kornfordeling. Leire og silt er definert med kornstørrelser < 0,063 mm, sand er definert med 
kornstørrelser fra 0,063  2 mm, og grus er definert med kornstørrelser > 2 mm. Manglende data er merket med 
i.a. 
Stasjon Leire og Silt (%) Sand (%) Grus (%) 

HAR-1 17,1 79,1 3,8 
HAR-2 33,7 61,8 4,4 
HAR-3 12,7 83,4 3,9 

HAR-4 20,1 74,8 5,1 
HAR-REF 21,1 74,7 4,2 

 
Verdiene for pH og Eh ble klassifisert til tilstand 1 (meget god ) ved alle stasjoner utenom HAR-
1 som fikk tilstand 2 (god). Det ble registrert noe tare-rester i grabbene ved HAR-1 samt noe 
lukt ved det første grabbhugget. (Tabell 3.4.4).  
 
 
Tabell 3.4.4. pH- og Eh-verdier fra målinger av sedimentoverflaten og vurderinger av sedimentets farge, lukt og 
konsistens. For surhetsgrad og redokspotensial går beregnet poengverdi fra 0 til 5 hvor 0 er best. Tilstanden går 
fra 1 til 4 hvor 1 er meget god, og 4 er meget dårlig (NS 9410 2016). For sensoriske vurderinger vurderes 
parametere farge, lukt og konsistens etter verdier mellom 0 og 4, hvor høye verdier angir belastningsgraden. 
Stasjon pH Eh pH/Eh poeng Tilstand 

HAR-1 7,31 -128 2 2/God 
HAR-2 7,46 70 1 1/Meget god 
HAR-3 7,68 230 0 1/Meget god 

HAR-4 7,50 130 0 1/Meget god 

HAR-REF 7,43 140 0 1/Meget god 
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Innholdet av karbon varierte fra moderat til svært dårlig tilstand. Innholdet av kobber og sink 
var lave ved alle stasjoner og ble klassifisert med bakgrunn. (Figur 3.4.5). 
 
Tabell 3.4.5. Innhold av undersøkte kjemiske parametere i sedimentet og etter innholdet av tørrstoff (TS). 
Tilstand (TS) er oppgitt etter FT Veileder 97:03 for normalisert TOC (nTOC; mg/g) og totalt organisk materiale 
(TOM; glødetap i % av TS). Sink (Zn; mg/kg TS) og kobber (Cu; mg/kg TS) klassifiseres etter Veileder 02:2018. 
Fosfor (P; mg/kg TS) og nitrogen (N; mg/kg TS) har ikke tildelt tilstand og karbon-nitrogenforholdet (C:N) er 
oppgitt som ratio mellom de to enhetene. Måleusikkerhet er oppgitt for kobber, sink, fosfor og nitrogen. 
Manglende data er merket med i.a. 
Stasjon TOM TOC nTOC TS N ± C:N P ± Zn ± TS Cu ± TS 

HAR-1 4,4 19600 34,5 IV 1800 360 10,89 569 74 17,1 3,7 I 8,7 2,7 I 
HAR-2 7,3 33400 45,3 V 3400 630 9,82 704 92 25,4 5,4 I 14,4 3,2 I 
HAR-3 3,3 15900 31,6 III 900 220 17,67 454 59 11,2 2,5 I 5,0 2,5 I 
HAR-4 5,4 31200 45,6 V 2500 470 12,48 661 86 22,8 4,8 I 11,8 3,0 I 
HAR-
REF 4,1 22500 36,7 IV 1400 290 16,07 596 77 20,2 4,3 I 10,6 2,9 I 

* % finstoff for utregning av nTOC er oppgitt i Tabell 3.3.2.1  
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Hydrografiske data ble innhentet ved stasjonen HAR-2 i forbindelse med C-undersøkelsen. 
Temperaturen var litt under 15 °C de første 30 meterne av vannsøylen før den sank raskt til 
10 °C ved 40-50 meter og ned til bunn. Saliniteten sank gradvis
overflaten til ca 
ved overflaten og holdt seg stabil de første 30 meterne av vannsøylen. Ved 40 meter begynner 
så oksygen metningen å synke mens mengden stiger først raskt til litt under 9 mg/L før den og 
synker ned til bunn. Årsaken til stigningen i oksygenmengde samstundes med nedgangen i 
oksygenmetningen skyldes sammenfallet med nedgangen i temperatur ved samme dybde 
som gjør at vannet kan holde mer oksygen (mengde) samtidig som metningen synker. Oksygen 
metningen var litt over 80% og mengden litt under 8mg/L ved bunn og begge klassifiseres til 
beste tilstandsklasse ut ifra Veileder 02:2018 (Figur 3.4.3, Åkerblå AS 2021c).

Figur 3.4.3
overflaten og ned til bunnen for prøvepunktet. 
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4. Diskusjon 
 
 
Vurderingen av hovedstrømssretningen ved spred- og bunndyp samt batymetrien ved ønsket 
lokalitet Haraflesa peker på en forsenkning ved midten av anleggsrammen samt en dybdegrop 
øst og et dypere parti sør i overgangssonen som områdene med størst sannsynlighet for 
belastning ved fremtidig havbruksproduksjon. Miljøundersøkelsene gjort ved ønsket lokalitet 
Haraflesa regnes som områdets naturlige tilstand da ingen form for drift eller utslipp er kjent.  
 
Overvåkning av anleggssonen: Det ble funnet nok sediment til kjemisk analyse ved 8 av 10 
prøvepunkter og metodikken i en regulær B-undersøkelse regnes dermed som egnet for å 
overvåke miljøet i anleggssonen ved fremtidig produksjon. Resultatene fra B-undersøkelsen 
viste et naturlig ubelastet sedimentmiljø under ønsket anleggsramme.  
 
Overvåkning av overgangssonen: Metodikken i C-undersøkelsen anses som godt egnet til å 
detektere mulig fremtidig belastning i overgangssonen (Åkerblå AS, 2021). Det samme gjør 
stasjonsplasseringen, med en liten justering av plasseringen til HAR-3 stasjonen. 
Faunaresultatene til stasjonene viste til god tilstand i overgangssonen og svært godt ved 
enden. Begge stasjonene klassifisert til tilstand god i overgangssonen var i øvre del av klassen 
«god tilstand» ut fra Veileder 02:2018. Noe lavt individ og/eller artsantall dro disse stasjonene 
ned, men biodiversiteten var høy og stasjonene hadde jevnt individantall. Nærstasjonen (C1) 
ble klassifisert til beste tilstand basert på Veileder 02:2018. HAR-1 fikk tilstand 2 (god) for 
pH/Eh målingene og funnet av noe lukt samt tare ved denne stasjonen kan tyde på at den 
ligger et område med naturlig akkumulering og nedbrytning av organisk materialet. Med små 
justeringer regnes stasjonssplasseringene i undersøkelsen som godt egnet til å detektere 
eventuell fremtidig belastning fra produksjon nedstrøms for hovedstrømssretningen ved både 
spred- og bunndyp. Referansestasjonen viste lignende fauna og geokjemiske resultater som 
de funnet i overgangssonen og regnes dermed som representativt og egnet for eventuell 
fremtidig sammenligning.  
 
Resultatene fra B- og C-undersøkelsen viser et område uten tegn til tidligere belastning. 
Enkelte funn fra C-undersøkelsen viser dog at enkelte områder kan være akkumulerende og 
allerede har en viss form for naturlig nedbrytning. Batymetrien og strømbildet i områder 
støtter opp under risikoen for akkumulering ved disse områdene anlegg- og overgangssonen. 
Maksmålinger av strøm ved bunndyp var likevel over 10cm/s som indikerer at det er 
potensiale for resuspensjon av partikler opp og vekk fra området. Metodikken til B og C-
undersøkelsene anses som godt egnet til å detektere eventuell fremtidig belastning i området. 
Stasjonsplassering i C-undersøkelsen er vurdert til god, men kan videre spisses skulle 
fremtidige resultater vise akkumulering andre steder. Grunntilstanden i område er nå godt 
dokumentert, og egnet for fremtidig sammenlikning.  
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