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Gildeskål Forskningsstasjon AS - 950 912 278 - søknad om endring av arealbruk 

og biomasse ved lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune  - oversendelse av 

søknad til offentlig utlysning og kommunal behandling 

Viser til søknad fra Gildeskål forskningsstasjon AS datert 29.1.2018, om endring av areal og 

biomasseendring ved akvakulturlokalitet 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland. Det 

søkes om ny plassering av anlegget. Deler av fortøyningene til anlegget blir liggende uten for avsatt 

område til akvakultur i Gildeskål sin arealplan. Gildeskål kommune har gitt dispensasjon fra 

arealplanen for de deler av fortøyningene dette gjelder. Lokaliteten er i dag klarert for en biomasse 

på 2700 tonn MTB. Det søkes om biomasseendring opp til 4420 tonn MTB ved lokaliteten.  
 

Behandling 
Viser videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskriften § 8 

omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra kommunen skal 

sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to 

aviser som er vanlig lest i området.  

 

Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av 

akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Nordland fylke skal derfor sende søknaden 

til Nordland fylkeskommune som tildelingsmyndighet.  

 

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer fylkeskommunen rutinemessig at søknaden er komplett i 

henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og størrelse på anlegget som omsøkes, 

finnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen. Felles for alle er imidlertid at kommunen som 

plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes videre til behandling hos andre offentlige 

myndigheter.  

 

Søknaden sendes nå til kommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling.  

 

Kommunen gjør først en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i 

samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra 

kunngjøringsdato. Søknader som er i strid med vedtatt arealplan skal returneres. 

 

 

 

Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no 

(lysningsbladet@norge.no) og de 2 mest leste aviser i omsøkte område. Utlysningsteksten må være 

fullstendig og godt synlig. 

mailto:lysningsbladet@norge.no
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Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse. Det bes opplyst om 

søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf. akvakulturloven § 15 pkt. a 

sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b. 

 
Orientering om tidsfrister  
Søknaden skal behandles iht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader som trådte i kraft 1.9.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre ledd skal uttalelse 

fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i hende senest 

12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges til offentlig 

ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd første punktum 

heter det: ”Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan 

behandles uten uttalelse.”  

 

Kommunen gis med bakgrunn i ovennevnte en frist for tilbakemelding til Nordland 

fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden. Nordland fylkeskommune skal ha 

tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av utlysningen i Lysningsbladet. Dette 

for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  

 

 

Eksempel på annonsetekst er vist under: 
  

 

KUNNGJØRING 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut 

til offentlig innsyn: 

 

Søknad akvakultur i Gildeskål kommune i Nordland 

Søker: Gildeskål forskningsstasjon AS org. 950 912 278 

Søknaden gjelder: Areal- og biomasseendring ved akvakulturlokalitet 

Søkt størrelse: 4420 tonn 

Lokalitet: 21397 Midt Femris 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º02,216` Ø 13º58,066` 

                        Midtpunkt fôringsflåte N 67º02,259` Ø 13º57,805` 

Kontaktadresse: postmottak@gildeskal.kommune.no 
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne 

lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne 

kunngjøringen.  

 

Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet region Nordland. Etter 

at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og fatter 

enkeltvedtak. 

 

Orientering angående forskrift om konsekvensutredning  
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Forskriften 

trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  
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Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. 

§ 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. Beslutninger 

som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jf. forskriften § 3 annet 

ledd. Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. 

de respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i 

søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere hvilke 

forhold som bør belyses nærmere. Kommunen er høringspart og vi ber dere vurdere det omsøkte 

tiltaket i henhold til kriteriene i § 10 som omfatter deres myndighetsområde. Det er til orientering 

utarbeidet en egen veileder til forskriften § 10: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av 

vedlegg II-tiltak, som kan benyttes.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ketil Olsen 

seniorrådgiver fiskeri og havbruk 

 

 

Hovedmottakere: 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

 

Kopi til:    

Gildeskål Forskningsstasjon AS Øya 49 8140 INNDYR 
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Beredskapsplan biologi GIFAS 21mar17. 977765 

IK Akva innhold mar17. 977766 

Samlokaliseringsavtale CFC 977767 
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Sjøkart Midt Femris 989479 
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Fra: morten@gifas.no 
Sendt: 29. januar 2018 13:19 
Til: Post NFK 
Kopi: Ann Helen Haubakk; 'Roy-Arne' 
Emne: Akvakultur søknad Midt Femris - Økt MTB og ny plassering av anlegg. del 2.  
Vedlegg: Resipient Midt-Femris MOM B 2017.pdf; MOM C rapport, Midt Femris  

2017.pdf; Dispensasjon - fortøyninger utenfor avsatt akvakulturområde på 
Midt-Femris.pdf; Anlegg Løvold 2..tif; Anlegg løvold..tif 

 
Hei.  
 
Gildeskål Forskningsstasjon AS søker om ny plassering av anlegg ved lokalitet Midt Femris nr 21397. 
Vi søker også om å få økt lokalitets MTB til 4420 fra dagens 3120 MTB.   
 
Vi søkte om ny plassering av anlegget i 2017. Denne søknaden ble sendt tilbake på grunn av at 
fortøyningene kom utenfor avsatt område, og vi trengte en dispensasjon fra Gildeskål Kommune.  
Denne dispensasjonen har vi nå fått og ligger som vedlegg.  
 
Vi ønsker at sektor myndighetene besvarer spørsmålet om nyplassering og økning av MTB hver for seg.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Morten Lorentsen  
Arbeidende styreleder - Gildeskål forskningsstasjon.  
Tlf: 47601810  
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Forord  

Akvaplan-niva har gjennomført en forundersøkelse type C ved oppdrettslokaliteten Midt 

Femris. Oppdragsgiver har vært Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS). Undersøkelsen 

inngår i selskapets miljøovervåking av bunnpåvirkningen fra anlegget, og skal danne grunnlag 

for søknad til Nordland Fylkeskommune om økt MTB grense fra dagens.  

Følgende personer har deltatt:  

Steinar Dalheim Eriksen Akvaplan-niva Prosjektleder. 

Hans-Petter Mannvik Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (pigghuder). Rapport, faglige 

vurderinger og fortolkninger. 

Roger Velvin Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (Varia). KS rapport, faglige 

vurderinger og fortolkninger.  

Vera Remen Akvaplan-niva Feltarbeid. Koordinering av bunndyrsortering. Rapport. 

Rune Palerud Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (krepsdyr). Statistikk. 

Jesper Hansen Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (bløtdyr). 

Andrey Sikorski Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (børstemark). 

Thomas Heggem Akvaplan-niva Kart (Olex) og figurer (hydrografi)  

Ingar H. Wasbotten Akvaplan-niva Koordinering av geokjemiske analyser. 

 

Akvaplan-niva vil takke GIFAS og Roy-Arne Eilertsen for godt samarbeid.  

 

Akkreditert virksomhet:  

Undersøkelsen er utført av Akvaplan-niva AS med følgende underleverandører 

 ALS Laboratory Group, Tsjekkia 

 

 

Akvaplan-niva AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for feltinnsamlinger av 
sediment og fauna, analyser av TOC, TOM, TN, kornstørrelse, makrofauna og faglig 
vurderinger og fortolkninger, akkrediteringsnr. TEST 079.  

Akkrediteringen er i hht. NS-EN ISO/IEC 17025. 

 

Czech Accreditation Institute 
(Lab nr 1163) 

 

ALS Laboratory Group er akkreditert av Czech Accreditation Institute (Lab nr 1163) 
for analyser av kobber. 

 

 

 

Tromsø, 18.10.2017 

 

Steinar Dalheim Eriksen 

Prosjektleder 
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1 Oppsummeringstabell C-undersøkelse 

1.1 Oppsummering av C-undersøkelse 

Informasjon oppdragsgiver 

Tittel : 
Gildeskål Forskningsstasjon AS. Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten Midt Femris, 
2017. 

Rapport nr. 8989.3-01 Lokalitet: Midt Femris 

Lokalitet nr. 21397 Kartkoordinater (anlegg): 
67°01,990 N 
13°58,041 Ø 

Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål 

MTB-tillatelse: 2700 tonn Driftsleder: Roy-Arne Eilertsen 

Oppdragsgiver: Gildeskål Forskningsstasjon AS  

 

Biomasse/produksjonsstatus ved undersøkelsesdato 12.07.17 

Fiskegruppe: Laks 
Biomasse ved 
undersøkelse: 

0 tonn 

Utfôret mengde: 0 tonn Produsert mengde: 0 tonn 

Type/tidspunkt for undersøkelse 

Maks biomasse:  Oppfølgende undersøkelse:  

Brakklegging:  
Ny lokalitet/ 
Forundersøkelse: 

X 

 

Resultat fra C undersøkelse /NS 9410 (2016) - Hovedresultat bløtbunnfauna 

Faunaindeks nEQR (Veileder 02:2013) Økologisk tilstandsklassifisering (Veileder 02:2013) 

Fauna C1 (innerst) 0,839 Fauna C1 (innerst) Klasse I 

Fauna C2 (ytterst) 0,689 Fauna C2 (ytterst) Klasse II 

Fauna C3 0,877 Fauna C3 Klasse I 

Fauna C4 (dypområde) 0,817 Fauna C4 (dypområde) Klasse I 

Fauna C5 0,235 Fauna C5 Klasse IV 

Fauna Cref 0,822 Fauna Cref Klasse I 

Fauna C3, C4, C5 0,643 Fauna C3, C4, C5 Klasse II 

Dato feltarbeid: 12.07.2017 Dato rapport: 18.10.2017 

Merknader til andre resultater (sediment, pH/Eh, oksygen)  

TOC i klasse II (alle 
stasjoner) 

Kobber i klasse I (C1)  
pH/Eh poeng 1 (alle 

stasjoner) 
O2-forholdene var gode i hele 

vannsøylen. 

Ansvarlig feltarbeid: Vera Remen Signatur: 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål  

Denne undersøkelsen er en forundersøkelse iht. Kap 5.0 i NS 9410:2016 som skal danne 

grunnlag som dokumentasjon i forbindelse med GIFAS AS sin søknad til Nordland fylkes-

kommune om økning av lokalitetens MTB fra dagens 2700 tonn til fremtidig 4420 tonn.  

Et oversiktskart med Midt Femris er vist i Figur 1. 

  

Figur 1. Oversiktskart Sørfjorden med plassering av Midt Femris. Kilde: Fiskeridirektoratet, målestokk 

1:100 000. 

2.2 Drift  

Lokaliteten Midt Femris har en MTB på 2700 tonn, og ved undersøkelsestidspunktet var 

anlegget brakklagt. Oppdretter har kun hatt en generasjon på lokaliteten, og utsett av fisk var i 

august 2015 med utslakting i juni 2017. Fôrforbruk og produksjon fremkommer i Tabell 1 (pers. 

medd., Eilertsen). 

Tabell 1: Produksjon og fôrforbruk ved Midt Femris. 

Utsett tidspunkt Produsert laks i tonn  Fòrforbruk i tonn 

August 2015 (15G) 3373 3627 

 

2.3 Tidligere undersøkelser  

Akvaplan-niva er ikke kjent med at det er gjennomført tilsvarende miljøundersøkelser på 

lokaliteten tidligere.  
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3 Materiale og metode 

3.1 Faglig program  

Valg av undersøkelsesparametere, stasjonsplasseringer og type innsamlingsprogram for 

bunnprøvetakinger og andre registreringer er gjort i henhold til NS 9410:2016, samt etter krav 

fra Fylkeskommunen i Nordland om at antall stasjoner ved forundersøkelser skal være iht. den 

nye MTB oppdretteren søker utvidet til. Oppdretter søker også å flytte anlegget i forbindelse 

med søknad om økt MTB, og plasseringen av det nye anlegget er lagt til grunne for 

stasjonsplasseringen ved denne forundersøkelsen. En oversikt over det faglige programmet er 

gitt i Tabell 2.  

For gjennomføring og opparbeiding er følgende standarder og kvalitetssikringssystemer 

benyttet: 

 ISO 5667-19:2004: Guidance on sampling of marine sediments. 

 ISO 16665:2014. Water quality – Guidelines for quantitative sampling and sample 

processing of marine soft-bottom macro fauna. 

 NS 9410:2016. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine oppdrettsanlegg.  

 Interne prosedyrer. Kvalitetshåndbok for Akvaplan-niva. 

 SFT (nå Miljødirektoratet) veileder 97:03. Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 

kystfarvann (Molvær m.fl., 1997) og M-608/2016 (Miljødirektoratet, 2016). 

 Veileder 02:2013. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Norsk klassifiseringssystem 

for vann i henhold til Vannforskriften. Veileder fra Direktoratgruppen.  

Tabell 2. Faglig program på stasjonene ved Midt Femris, 2017. TOM = totalt organisk materiale, TOC 

= total organisk karbon, N-Kjeldahl = totalt nitrogen, Cu = kobber, Korn = kornfordeling. pH/Eh = 

Surhetsgrad og redokspotensial. 

Stasjon /lokalitet Type undersøkelse 

C1 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. Cu. pH/Eh.  

C2 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C3 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C4 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. Hydrografi/O2. pH/Eh.  

C5 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

Cref Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

 

Feltarbeidet ble gjennomført 12.07.2017.  

3.2 Resipientbeskrivelse og stasjonsplassering  

Lokaliteten Midt Femris ligger øst i Sørfjorden, ved øya Femris, i Gildeskål kommune. 

Nåværende rammeanlegg ligger over bunn med dyp fra ca. 90 til 120 meter. Bunnen skråner 

utover anleggets lengderetning ut mot dyp på over 200 meter sentralt i fjorden. Planlagt anlegg 

vil plasseres i ca. 90° vinkel fra eksisterende anlegg, og strekke seg i nordøstlig retning langs 

øya Femris, Figur 2 (se også Vedlegg 3). Sørfjorden har ingen terskel ift. dyp ved lokaliteten. 

Spredningsstrømmen målt på 62 m dyp i 2017, viste maks strøm på 10 cm/s i retning 0 grader. 

Gjennomsnittet viser 2,5 cm/s, der største strømfordeling sentreres i nordlig retning, 330 - 0 

grader, med en noe svakere motstrøm i sørlig retning, 180 grader (GIFAS, 2017). Stasjonene 

ble dermed plassert i henhold til mottatte strømdata. Stasjonene, C1, C2, C3, C4 og Cref ble 
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plassert nedstrøms i hovedstrømretningen, og stasjon C5 ble plassert motstrøms. Stasjon C4 

dekker dypeste område nærliggende anlegget, og innbefattet CTDO-trekk. Ved undersøkelsen 

ble det nødvendig å flytte stasjonen C5 ift. planen, da plasseringen kom i konflikt med 

konstruksjon på eksisterende anlegg.  

En oversikt over stasjonsdyp og GPS-koordinater er gitt i Tabell 3. Stasjonsplasseringene er 

vist i Figur 2.  

Tabell 3. Stasjonsdyp og -koordinater, Midt Fermis, 2017.  

Stasjon C1 C2 C3 C4 C5 Cref 

Dyp (m) 115 122 114 125 107 123 

GPS 67°02,439 N 
13°58,246 Ø 

67°02,683 N 
13°58,446 Ø 

67°02,466 N 
13°58,267 Ø 

67°02,434 N 
13°58,478 Ø 

67°01,963 N 
13°58,200 Ø 

67°02,956 N 
13°58,592 Ø 

Avst. merd (m) 30 500 80 124 98 1018 

 

 

Figur 2. Stasjonskart, Midt Femris, 2017. Nåværende anlegg er markert med grønn farge og planlagt 

anlegg er markert med gul farge. Plassering av stasjonene er vist med blå bokser. Strømrose er innhentet 

fra oppdragsgiver. 

3.3 Hydrografi og oksygen 

På stasjon C4 ble det gjennomført hydrografiske registreringer for vertikalprofiler med hensyn 

til saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygenmetning fra overflate til bunn. Disse ble 

gjennomført ved hjelp av en Sensordata CTDO 202 sonde. 
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3.3.1 Sedimentundersøkelse 

3.3.1.1 Feltinnsamlinger 

Prøvene ble hentet med en 0,1 m2 bunngrabb (van Veen). Prøvematerialet ble tatt ut gjennom 

inspeksjonsluker etter at sedimentoverflaten var godkjent. Prøver for TOC, TOM, TN og Cu 

ble tatt av fra øverste 1 cm av sedimentet, og for kornfordelingsanalyser fra de øverste 5 cm 

ved hjelp av rør. Kun prøver med uforstyrret overflate ble godkjent, og prøvematerialet ble 

frosset for videre bearbeidelse i laboratorium. 

3.3.1.2 Total organisk materiale (TOM) 

Mengden av TOM i sediment ble bestemt ved vekttap etter forbrenning ved 495 °C. Vekttapet 

i prosent etter forbrenning ble beregnet. Reproduserbarheten av TOM-analysene er sjekket i 

opparbeidingsperioden ved å bruke et husstandardsediment som inneholder TOM med kjent 

nivå. Standard kalsiumkarbonat ble brent sammen med prøvene som kontroll på at karbonat 

ikke ble forbrent i prosessen. 

3.3.1.3 Total nitrogen (TN) - Kjeldahl nitrogenbestemmelse 

Sedimentene blir mineralisert ved 420 °C med svovelsyre og bruk av katalysatorer. 

Natriumhydroksid tilsettes i overskudd for å mineralisere prøvene. Deretter destilleres prøven 

og kondensatet går inn i en løsning med svovelsyre. Innholdet av organisk bundet nitrogen og 

ammoniakk/ammonium i prøven kvantifiseres spektrofotometrisk vha. en metode basert på 

reaksjonen mellom ammoniumioner, natriumsalicylat og trinatriumcitrat. 

3.3.1.4 Total organisk karbon (TOC) og kornfordeling  

Andelen finstoff, dvs. fraksjonen mindre enn 63 m, ble bestemt gravimetrisk etter våtsikting 

av prøvene. Resultatene er angitt som andel finstoff på tørrvektbasis.  

Etter tørking ble innhold av total organisk karbon (TOC) bestemt ved IR deteksjon (LECO IR 

212) etter behandling med konsentrert saltsyre (HCl) og katalytisk forbrenning ved 480 C. For 

å kunne klassifisere miljøtilstanden basert på innhold av TOC, er de målte konsentrasjonene 

normalisert for andel finstoff (nTOC) ved bruk av ligningen: nTOC = TOC + 18(1 – F), hvor 

TOC og F står for henholdsvis målt TOC verdi og andel finstoff (%) i prøven (Aure m.fl., 1993).  

Klassifisering av miljøtilstanden for sedimentene er basert på normalisert TOC, og ble 

gjennomført i henhold til SFT (nå Miljødirektoratet) veiledning 97:03 (Molvær m. fl., 1997).  

Tilstandsklassifisering for organisk innhold i marine sediment (fra SFT 97:03).  

nTOC, mg/g 
< 20 

I Meget god 
20 - 27 
II God 

27 - 34 
III Mindre god 

34 - 41 
IV Dårlig 

> 41 
V Meget dårlig 

3.3.1.5 Metallanalyse - kobber (Cu) 

Prøven for metallanalyse ble frysetørket før den ble oppsluttet i mikrobølgeovn i lukket 

teflonbeholder med konsentrert ultraren salpetersyre og hydrogenperoksid. Konsentrasjonen av 

kobber (Cu) ble bestemt ved hjelp av ICP-SFMS.  

Klassifisering av miljøtilstanden med hensyn til kobber ble gjennomført i henhold til 

Miljødirektoratets veileder M-608/2016.  

Tilstandsklassifisering for kobber i marine sedimenter (grenseverdier fra M-608/2016). 

Cu mg/kg 
< 20  

Klasse I  
20 - 84  

Klasse II  
20 - 84  

Klasse III  
84 - 147  
Klasse IV  

> 147  
Klasse V  
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3.3.1.6 Redoks- og pH målinger  

På samtlige stasjoner ble det utført en kvantitativ kjemisk undersøkelse av sedimentet. 

Surhetsgrad (pH) og redokspotensial (Eh) ble målt ved hjelp av elektroder og instrumentet YSI 

Professional Plus.  

3.3.2 Undersøkelse av bløtbunnfauna 

3.3.2.1 Om organisk påvirkning av bunndyrssamfunn 

Utslipp av organisk materiale fra oppdrettsanlegg kan bidra til forringede livsvilkår for mange 

av de bunnlevende organismene. Negative effekter i bunndyrsamfunnet kan best vurderes 

gjennom kvantitative bunndyranalyser. Fordi de fleste bløtbunnartene er lite mobile, vil 

faunasammensetningen i stor grad gjenspeile de stedsegnede miljøforholdene. Endringer i 

bunndyrssamfunnene er god indikasjon på uønskede belastninger. Under naturlige forhold 

består samfunnene av mange arter. Høyt artsmangfold (diversitet) er blant annet betinget av 

gunstige forhold for faunaen. Likevel kan eksempelvis moderate økninger i organisk belastning 

stimulere faunaen og eventuelt øke artsmangfoldet noe. Større belastning gir dårligere forhold 

der opportunistiske arter øker sine individtall, mens ømfintlige slås ut. Dette betyr redusert 

artsmangfold. Endringer i artsmangfold i nærheten av utslippspunkt kan i stor grad knyttes til 

endringer av organisk innhold (fôr og fekalier) i sedimentet.  

3.3.2.2 Innsamling og fiksering 

Alle bunndyrprøvene ble tatt med en 0,1 m2 van Veen grabb. Kun grabbskudd hvor grabben 

var fullstendig lukket og overflaten uforstyrret ble godkjent. Etter godkjenning ble innholdet 

vasket i en 1 mm sikt og gjenværende materiale fiksert med 4 % formalin tilsatt fargestoffet 

bengalrosa og nøytralisert med boraks. På laboratoriet ble dyrene sortert ut fra gjenværende 

sediment. 

3.3.2.3 Kvantitative bunndyrsanalyser 

På alle stasjonene ble det innsamlet to prøver (replikater) iht. retningslinjene i NS 9410 (2016). 

Sortert materiale ble opparbeidet kvantitativt. Bunndyrene ble identifisert til fortrinnsvis 

artsnivå eller annet hensiktsmessig taksonomisk nivå og kvantifisert av spesialister 

(taksonomer). De kvantitative artslistene inngikk i statistiske analyser. Se Vedlegg 1 for 

beskrivelse av analysemetoder. For å klassifisere miljøtilstanden er Direktoratgruppens veileder 

02:2013 benyttet. Følgende statistiske metoder ble benyttet for å beskrive samfunnenes struktur 

og for å vurdere likheten mellom ulike samfunn: 

 Shannon-Wiener diversitetsindeks (H’) 

 Hurlberts diversitetsindeks (ES100) - forventet antall arter pr. 100 individer 

 Pielou’s jevnhetsindeks (J) 

 Ømfintlighetsindeks (ISI2012), uegnet ved lavt individ/artstall 

 Indeks for individtetthet (DI), benyttes ved lavt individtall 

 Sensitivitetsindeks (NSI) 

 Sammensatt indeks for artsmangfold og ømfintlighet (NQI1) 

 Ømfintlighetsindeks som inngår i NQI1 (AMBI)  

 Normalisert EQR (nEQR) 

 Antall arter plottet mot antall individer i geometriske artsklasser 

 Clusteranalyser 

 De ti mest dominerende taksa pr. stasjon (topp-ti) 

 

Indeksene er beregnet som snitt av to replikater.  
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Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (fra Veileder 02:2013). 

Indeks I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

NQI1 0.9 - 0.82 0,82 - 0.63 0.63 - 0.49 0.49 - 0.31 0.31 - 0 

H´ 5.7 - 4.8 4.8 - 3.0 3.0 - 1.9 1.9 - 0.9 0.9 - 0 

ES100 50 - 34 34 - 17 17 - 10 10 - 5 5 - 0 

ISI2012 13 - 9.6 9.6 - 7.5 7.5 - 6.2 6.1 - 4.5 4.5 - 0 

NSI 31 - 25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

DI 0 - 0,30 0,30 - 0,44 0,44 - 0,60 0,60 - 0,85 0,85 - 2,05 

nEQR 1,0 – 0,8 0,8 – 0,6 0,6 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 – 0,0 

 

Det er også utført en samlet tilstandsklassifisering for stasjonene i overgangssonen i hht kapt. 

8.6.3 i NS9419:2016. Stasjonene C1, C2 og Cref er ikke med i denne beregningen. 
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4 Resultater 

4.1 Hydrografi og oksygen  

Vertikalprofilene for temperatur, salinitet, tetthet og oksygenmetning ved Midt Femris, 2017 er 

vist i Figur 3.  

Det ble registrert et sprangsjikt på 40 m dyp i vannsøylen der temperaturen sank fra omtrent 

12°C i overflaten til i underkant av 7°C nedover til bunnen. Oksygenmetningen sank fra over 

av 100 % i overflaten til i underkant av 90 % ved bunnen. 

 

Figur 3. Vertikalprofiler. Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygen på stasjon C4 ved Midt Femris, 

2017. 

4.2 Sediment 

4.2.1 TOM, TOC, TN, kornfordeling og pH/Eh 

Nivåer av total organisk materiale (TOM), total organisk karbon (TOC), total nitrogen (TN), 

C/N forholdet, kornfordeling og pH/Eh i sedimentene er presentert i Tabell 4.  

Nivåene av TOM og TN var forholdsvis lave og det samme var C/N-forholdene på stasjonene. 

Nivåene av TOC var lett forhøyet og i tilstandsklasse II "God" på alle stasjonene. Sedimentet 

var grov til moderat grovkornet med pelitt andel mellom 11,6 og 47,8 %. 

pH/Eh-målingene fikk poeng 1 iht. NS 9410:2016 (Tillegg D) på alle stasjonene. 
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Tabell 4. Sedimentbeskrivelse, TOM (%), TOC(mg/g), TN (mg/g), C/N, kornfordeling (pelittandel % 

<0,063 mm) og pH/Eh. Midt Femris, 2017.  

St. Sedimentbeskrivelse TOM TOC nTOC Tilst.kl.* TN C/N Pelitt pH/Eh 

C1 

Fyllingsgrad 3/4 - 4/4. 
Brun farge; homogen i 
hele prøven. Myk, 
finkornet sand i 
overflate. Finkornet silt 
i nedre lag. Ingen lukt. 

4,2 7,6 20,6 II 0,79 9,7 28,1 7,82/58 

C2 

Fyllingsgrad 3/4 - 4/4. 
Brun, myk og siltig 
overflate. Brun, 
kompakt og sandig 
leire under. Flyktig 
H2S lukt. 

4,8 15,3 24,7 II 2,0 7,7 47,8 7,62/77 

C3 

Fyllingsgrad 2/4. Mye 
skjellsand og litt brun 
silt gjennom hele 
prøven. Ingen lukt. 

2,3 9,0 23,9 II 0,81 11,1 17,4 7,86/62,5 

C4 

Fyllingsgrad 4/4. Brun, 
sandig og myk 
overflate. Kompakt grå 
siltig sand under. 
Sorte felt i nedre lag. 
Ingen lukt. 

4,4 15,4 26,6 II 1,9 8,2 38,0 7,49/52 

C5 

Fyllingsgrad 1/4 - 2/4. 
homogen prøve; 
gråbrun farge med 
blandet sediment (fin 
sand, skjellsand, grus 
og stein). Ingen lukt.  

2,2 9,4 25,3 II 0,74 12,7 11,6 7,8/46 

Cref 

Fyllingsgrad 3/4 - 4/4. 
Brun, myk og sandig 
silt i overflaten. 
Kompakt, brun og 
sandig silt under. 
Ingen lukt. 

4,0 11,8 23,2 II 1,5 7,7 36,5 7,7/95,7 

 Tilstandsklassifisering (SFT - Molvær m.fl., 1997) basert på TOC forutsetter at konsentrasjonen av TOC i sedimentet 

standardiseres for teoretisk 100% finstoff (pelitt < 0.063 mm) iht. til formelen: Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F), 

hvor F er andel av finstoff (Aure m.fl., 1993). 

4.2.2 Kobber  

Nivået av kobber på C1 er presentert i Tabell 5. Nivået var lavt og i tilstandsklasse I. 

Tabell 5. Sedimentanalyser. Kobber (Cu), alle i mg/kg TS, Midt Femris, 2017  

St. Cu  Tilst.klassif. Cu  

C1 6,9 I 

 

4.3 Bløtbunnfauna 

4.3.1 Faunaindekser og økologisk tilstandsklassifisering 

Resultatene fra de kvantitative bunndyrsanalysene er presentert i Tabell 6. Faunaindeksen 

nEQR i tabellen er presentert uten tetthetsindeksen DI etter anbefaling fra Miljødirektoratet. 

Antall individ varierte fra 306 (C5) til 2247 (C2) og antall arter fra 14 (C5) til 120 (C3). På C1, 

C3, C4 og Cref ga de fleste faunaindeksene, inklusiv nEQR, tilstandsklasse I "Svært god" for 

disse stasjonene. For C2 viste de fleste indeksene, inklusiv nEQR, tilstandsklasse II "God" og 

for C5 klasse IV "Dårlig".  

En samlet klassifisering av stasjonene C3, C4 og C5 i overgangssonen viste tilstandsklasse II. 

J (Pielous jevnhetsindeks) er et mål på hvor likt individene er fordelt mellom artene, og vil 

variere mellom 0 og 1. En stasjon med lav verdi har en ”skjev” individfordeling mellom artene, 

og indikerer at bunndyrssamfunnet er forstyrret.  
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Individfordelingen var meget skjev på stasjon C5 (0,24), noe ujevn på C2 (0,51) og naturlig 

jevn på de fire andre stasjonene (0,77 – 0,81). 

Tabell 6. Antall arter og individer pr. 0,2 m2, H´ = Shannon-Wieners diversitetsindeks. ES100 = 

Hurlberts diversitetsindeks. NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og ømfintlighet). ISI2012 = 

ømfintlighetsindeks. NSI = sensitivitetsindeks. J = Pielous jevnhetsindeks. AMBI = ømfintlighetsindeks 

(inngår i NQI1). nEQR = normalisert EQR (ekskl. DI). DI = tetthetsindeks. Midt Femris, 2017. 

Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (snitt av to replikater) iht. Veileder 

02:2013. 

St. Ant. ind. Ant. arter H´ ES100 NQI1 ISI2012  NSI nEQR DI AMBI  J 

C1 1223 112 5,10 36,4 0,8198 11,00 25,5 0,839 0,74 1,63 0,80 

C2 2247 108 3,22 24,8 0,676 10,45 20,7 0,689 1,00 3,37 0,51 

C3 1059 120 5,18 40,4 0,852 10,81 27,0 0,877 0,63 1,36 0,81 

C4  1043 99 4,89 33,7 0,812 10,43 25,9 0,817 0,66 1,62 0,79 

C5 306 14 0,75 7,4 0,335 5,52 8,0 0,235 0,14 5,73 0,24 

Cref 1272 106 4,88 34,3 0,808 11,12 25,3 0,822 0,75 1,73 0,77 

 

Samlet klassifisering for stasjoner i overgangssonen 

C3, C4, C5 - - 3,61 27,1 0,666 8,92 20,3 0,643 0,48 2,90 0,61 

 

I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

 

4.3.2 NS 9410 vurdering av bunndyrsamfunnet i anleggssonen. 

I følge NS 9410 kan klassifisering av miljøtilstanden i anleggssonen baseres på antallet arter 

vurdert mot dominansforhold i bunndyrsamfunnet (se kap. 8.6.2. i NS 9410:2016). Tabell 7 

viser antall arter, kumulativ prosent for dominerende taksa og klassifisering av miljøtilstanden 

for bløtbunnsamfunnet på anleggssonestasjonen C1.  

Bløtbunnsamfunnet ble klassifisert til miljøtilstand 1 "Meget god". Kriteriet for tilstand 1 er 

tilstedeværelse av minst 20 arter/0,2m2 og at ingen av disse utgjør mer enn 65 % av individene. 

Data for antall arter og dominerende taksa på anleggssonestasjonene er hentet fra Tabell 6 og 

Tabell 8. 

Tabell 7. NS 9410:2016. Klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunnene på innerste stasjon C1, 

Midt Femris, 2017.  

Stasjon  Lokalitet Ant. arter Dominerende taksa -% Miljøtilstand-NS 9410 

C1 Midt Femris 112 Abra nitida – 10 % 1 - Meget god 

 

4.3.3 Geometriske klasser 

Figur 4 viser antall arter plottet mot antall individer, der antallet individer er delt inn i 

geometriske klasser.  

Det vises til Vedlegg 1 for en forklaring av begrepet geometriske klasser og beskrivelse av 

metoden. Bakgrunnen for analysen er at et upåvirket samfunn består av mange arter med lavt 

individtall, slik at kurven starter høyt på y-aksen. Et forstyrret samfunn har færre arter og noen 

få av dem svært tallrike, slik at kurven flater ut og strekker seg mot høyere klasser. 

Kurven for C5 startet lavt og strakk seg forholdsvis langt ut mot høyere klasser og indikerer 

faunaforstyrrelse på stasjonen. Kurvene for de andre stasjonene startet høyt og strakk seg, for 

de fleste stasjonene, ikke særlig langt ut mot høyere klasser. Unntaket var kurven for C2 som 

strakk seg lengst ut. For denne stasjonen kan det indikere forstyrrelser, mens det for de andre 

stasjonene indikerer uforstyrret fauna. 
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Figur 4. Bløtbunnfauna vist som antall arter mot antall individer pr. art i geometriske klasser for 

bunndyrsstasjonene ved Midt Femris, 2017 (pr. 0,2 m2). NB! I denne figuren har stasjon C5 og Cref 

byttet rekkefølge for å få frem kurven for C5. 

4.3.4 Clusteranalyser 

For å undersøke likheten i faunasammensetning mellom stasjonene ble den multivariate 

teknikken clusteranalyse benyttet (se metodebeskrivelse i Vedlegg 1). Resultatene fra denne er 

presentert i dendrogram i Figur 5. I dendrogrammet er graden av ulikhet mellom stasjonene 

uttrykt langs den horisontale aksen. To stasjoner med identisk arts- og individfordeling vil få 0 

(0 %) ulikhet, mens to stasjoner uten like arter, vil få 100 (100 %) ulikhet. Metoden gjør det 

dermed mulig å identifisere grupper av stasjoner med like arts- og individforhold. I tillegg gjør 

den det lettere å synliggjøre eventuelle avvik som for eksempel kan knyttes til antropogene 

påvirkninger av bunndyrssamfunnet. 

Stasjonene ble skilt i to grupper med stasjon C5 i den ene og de andre stasjonene i den andre 

gruppen. For den største gruppen var det mer enn 63 % likhet i faunasammensetningen på 

stasjonene, mens C5 bare hadde 7 % likhet med disse. 

 

Figur 5. Stasjonsvis clusterplott for bløtbunnfaunaen ved Midt Femris, 2017. 

4.3.5 Artssammensetning 

Hovedtrekkene i artssammensetningen er vist i form av en ”topp ti” artsliste fra hver stasjon i 

Tabell 8. I Rygg og Norling (2013) inndeles artene i fem økologiske grupper (Ecological 

groups; EG) basert på verdien av sensitivitetsindeksene. Disse gruppene går fra sensitive arter 

(gruppe I) til forurensningsindikatorer (pollution indicator species; gruppe V).  
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Tabell 8. Antall individer, kumulativ prosent og økologisk gruppe* for de ti mest dominerende artene 

på stasjonene. Midt Femris, 2017. 

C1 Ant. Kum. EG C2 Ant. Kum. EG 

Abra nitida 118 10 % III Pseudopolydora paucibranchiata 1264 56 % IV 

Mendicula ferruginosa 96 17 % Ik Heteromastus filiformis 175 64 % IV 

Amythasides macroglossus 90 25 % I Mendicula ferruginosa 78 67 % Ik 

Nothria hyperborea 80 31 % Ik Amythasides macroglossus 56 70 % I 

Heteromastus filiformis 68 37 % IV Streblosoma bairdi 50 72 % II 

Paramphinome jeffreysii 65 42 % III Eclysippe vanelli 46 74 % I 

Chirimia biceps 62 47 % II Abra nitida 45 76 % III 

Melythasides laubieri 58 52 % Ik Caudofoveata indet. 36 78 % II 

Pseudopolydora paucibranchiata 47 56 % IV Yoldiella philippiana 32 79 % I 

Eclysippe vanelli 40 59 % I Chone sp. 22 80 % I 

C3 Ant. Kum. EG C4 Ant. Kum. EG 

Amythasides macroglossus 166 16 % I Heteromastus filiformis 125 12 % IV 

Chirimia biceps 111 26 % II Mendicula ferruginosa 88 20 % Ik 

Chone sp. 65 32 % I Eclysippe vanelli 69 27 % I 

Paramphinome jeffreysii 50 37 % III Nothria hyperborea 62 33 % Ik 

Melythasides laubieri 44 41 % Ik Streblosoma bairdi 61 39 % II 

Mugga wahrbergi 44 45 % II Amythasides macroglossus 56 44 % I 

Mendicula ferruginosa 39 49 % Ik Abra nitida 53 49 % III 

Heteromastus filiformis 37 52 % IV Caudofoveata indet. 50 54 % II 

Notomastus latericeus 24 55 % I Chirimia biceps 45 58 % II 

Lanassa venusta 23 57 % II Clymenura borealis 42 62 % I 

C5 Ant. Kum. EG Cref Ant. Kum. EG 

Capitella capitata 272 89 % V Heteromastus filiformis 230 18 % IV 

Ophryotrocha sp. 12 93 % IV Lanassa venusta 114 27 % II 

Paramphinome jeffreysii 7 95 % III Nothria hyperborea 74 33 % Ik 

Thyasira sarsii 3 96 % IV Streblosoma bairdi 72 39 % II 

Abra nitida 2 96 % III Eclysippe vanelli 69 44 % I 

Eteone flava/longa 2 97 % Ik Chirimia biceps 60 49 % II 

Caprellidae indet. 1 97 % Ik Amythasides macroglossus 56 53 % I 

Crustacea indet. juv. 1 98 % Ik Abra nitida 40 56 % III 

Heteromastus filiformis 1 98 % IV Melythasides laubieri 39 59 % Ik 

Malacoceros tetracerus 1 98 % Ik Mendicula ferruginosa 38 62 % Ik 

*Økologiske grupper: EG I = sensitive arter. EG II = nøytrale arter. EG III = tolerante arter. EG IV = opportunistiske arter.  

EG V = forurensningsindikatorer (pollution indicator species). Fra Rygg og Norling, 2013. Ik = ikke kjent gruppe. 

På C1 dominerte den tolerante muslingen Abra nitida med 10 % av individene. De øvrige artene 

blant topp-10 på stasjonen var en blanding av sensitive, nøytrale, tolerante og opportunistiske 

arter, men ingen forurensningsindikatorer. 

På C2 dominerte den opportunistiske børstemarken Pseudopolydora paucibranchiata med  

56 % av individene. De øvrige artene blant topp-10 på stasjonen var en blanding av sensitive, 

nøytrale, tolerante og opportunistiske arter, men ingen forurensningsindikatorer. 

På C3 dominerte den sensitive børstemarken Amythasides macroglossus med 16 % av 

individene. De øvrige artene blant topp-10 på stasjonen var en blanding av sensitive, nøytrale, 

tolerante og opportunistiske arter, men ingen forurensningsindikatorer. 

På C4 og Cref dominerte den opportunistiske børstemarken Heteromastus filiformis med hhv. 

12 og 18 % av individene. De øvrige artene blant topp-10 på stasjonen var en blanding av 

sensitive, nøytrale, tolerante og opportunistiske arter, men ingen forurensningsindikatorer. 
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På C5 dominerte forurensningsindikatoren Capitella capitata (børstemark) med 89 % av 

individene. De øvrige artene blant topp-10 med kjent EG på stasjonen var tolerante og 

opportunistiske arter. 
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5 Sammenfattende vurderinger 

5.1 Sammendrag 

Resultatene fra miljøovervåkingen (type C) ved Midt Femris, 2017, kan sammenholdes som 

følger: 

 Oksygenforholdene var gode i hele vannsøylen i juli 2017.  

 Nivåene av TOM og TN var forholdsvis lave og det samme var C/N-forholdene på 

stasjonene. Nivåene av TOC var lett forhøyet og i tilstandsklasse II "God". Sedimentet 

var grov til moderat grovkornet. Redoksmålingene fikk poeng 1 iht. NS 9410:2016 på 

alle stasjonene. 

 Økologisk tilstandsklassifisering, basert på faunaindeksene i Veileder 02:2013, ga 

tilstandsklasse IV "Dårlig" på C5, II "God" på C2 og I "Meget god" på de andre 

stasjonene. NS 9410:2016 klassifisering på C1 ga miljøtilstand 1 "Meget god". En 

samlet klassifisering av stasjonene C3, C4 og C5 i overgangssonen ga tilstandsklasse II. 

På C5 dominerte forurensningsindikatoren Capitella capitata med 89 % av individene. 

Det ble ikke registrert forurensningsindikatorer blant topp-10 på noen av de andre 

stasjonene. 

 

5.2 Konklusjoner 

Oksygenforholdene var gode i hele vannsøylen i juli 2017. Nivåene av TOM og TN var 

forholdsvis lave og det samme var C/N-forholdene i sedimentene på stasjonene. Nivåene av 

TOC var lett forhøyet og i tilstandsklasse II "God" på alle stasjonene. Sedimentet var grovt til 

moderat grovkornet og pH/Eh-målingene fikk poeng 1 iht. NS 9410:2016 på alle stasjonene. 

Faunaen på stasjon C5 var i tilstandsklasse IV iht. Veileder 02:2013, var dominert av en 

forurensningsindikator og viste tydelig faunaforstyrrelse. På C2 var faunaen i klasse II og 

dominert av en opportunistisk art, mens faunaen på de andre stasjonene var i klasse I.  
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1 Bunndyrsstatistikk og artslister 

Diversitetsmål 

Diversitet er et begrep som uttrykker mangfoldet i dyre- og plantesamfunnet på en lokalitet. Det finnes en rekke 

ulike mål for diversitet. Noen tar mest hensyn til artsrikheten (mål for artsrikheten), andre legger mer vekt på 

individfordelingen mellom artene (mål for jevnhet og dominans). Ulike mål uttrykker derved forskjellige sider ved 

dyresamfunnet. Diversitetsmål er “klassiske” i forurensningsundersøkelser fordi miljøforstyrrelser typisk påvirker 

samfunnets sammensetning. Svakheten ved diversitetsmålene er at de ikke alltid fanger opp endringer i 

samfunnsstrukturen. Dersom en art blir erstattet med like mange individer av en ny art, vil ikke det gjøre noe utslag 

på diversitetsindeksene.  

Shannon-Wieners indeks (Shannon & Weaver, 1949) er gitt ved formelen: 









 

 N

n

N

n
H i

s

i

i

1

2log'  

der  ni = antall individer av art i i prøven 

 N = total antall individer 

       s = antall arter 

Indeksen tar hensyn både til antall arter og mengdefordelingen mellom artene, men det synes som indeksen er mest 

følsom for individfordelingen. En lav verdi indikerer et artsfattig samfunn og/eller et samfunn som er dominert av 

en eller få arter. En høy verdi indikerer et artsrikt samfunn. 

Pielous mål for jevnhet (Pielou, 1966) 

har følgende formel, der symbolene er som i Shannon-Wieners indeks 
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Hurlberts diversitetskurver 

Grafisk kan diversiteten uttrykkes i form av antall arter som funksjon av antall individer. Med utgangspunkt i total 

antall arter og individer i en prøve søker man å beregne hvor mange arter man ville vente å finne i delprøver med 

færre individer. Diversitetsmålet blir derved uavhengig av prøvestørrelsen og gjør at lokaliteter med ulik 

individtetthet kan sammenlignes direkte. Hurlbert (1971) har gitt en metode for å beregne slike diversitetskurver 

basert på sannsynlighetsberegning. 

nES  er forventet antall arter i en delprøve på n tilfeldig valgte individer fra en prøve som inneholder total N 

individer og s arter og har følgende formel: 
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der  N = total antall individ i prøven 

Ni = antall individ av art i 

n = antall individ i en gitt delprøve (av de N) 

s = total antall arter i prøven 

Plott av antall arter i forhold til antall individer 

Artene deles inn i grupper/klasser etter hvor mange individer som er registrert i en prøve. Det vanlige er å sette 

klasse I = 1 individ pr. art, klasse II = 2-3 individer, klasse III = 4-7 individer, klasse IV = 8-15 individer, osv., 

slik at de nedre klassegrensene danner en følge av ledd på formen 2x, x=0,1,2, … En slik følge kalles en geometrisk 

følge, derfor kalles klassene for geometriske klasser. Hvis antall arter innenfor hver klasse plottes mot 

klasseverdien på en lineær skala, vil det fremkomme en kurve som uttrykker individfordelingen mellom artene i 

samfunnet. Det har vist seg at i prøver fra upåvirkede samfunn vil det være mange arter med lavt individantall og 

få arter med høyt individantall, slik at vi får en entoppet, asymmetrisk kurve med lang ”hale” mot høye 

klasseverdier. Denne kurven vil være godt tilpasset en log-normal fordelingskurve. 
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Ved moderat forurensing forsvinner en del av de individfattige artene, mens noen som blir begunstiget, øker i 

antall. Slik flater kurven ut, og strekker seg mot høyere klasser eller den får ekstra topper. Under slike forhold 

mister kurven enhver likhet med den statistiske log-normalfordelingen. Derfor kan avvik fra log-

normalfordelingen tolkes som et resultat av en påvirkning/forurensing. Det har vist seg at denne metoden tidlig gir 

utslag ved miljøforstyrrelse. Ved sterk forurensning blir det bare noen få, men ofte svært tallrike arter tilbake. Log-

normalfordelingskurven vil da ofte gjenoppstå, men med en lavere topp og spredt over flere klasser enn for 

uforstyrrede samfunn. 

Faunaens fordelingsmønster 

Variasjoner i faunaens fordelingsmønster over området beskrives ved å sammenligne tettheten av artene på hver 

stasjon. Til dette brukes multivariate klassifikasjons- og ordinasjons-analyser (Cluster og MDS). 

Analysene i denne undersøkelsen ble utført ved hjelp av programpakken PRIMER v5. Inngangsdata er 

individantall pr. art, pr. prøve. Prøvene kan være replikater eller stasjoner. Det tas ikke hensyn til hvilke arter som 

opptrer. Forut for klassifikasjons- og ordinasjonsanalysene ble artslistene dobbelt kvadratrot-transformert. Dette 

ble gjort for å redusere avviket mellom høye og lave tetthetsverdier og dermed redusere eventuelle effekter av 

tallmessig dominans hos noen få arter i datasettet.  

Clusteranalyse 

Analysen undersøker faunalikheten mellom prøver. For å sammenligne to prøver ble Bray-Curtis ulikhetsindeks 

benyttet (Bray & Curtis, 1957): 
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der n    = antall arter sammenlignet 

 Xki =  antall individ av art k i prøve nr. i 

 Xkj =  antall individ av art k i prøve nr. j 

Indeksen avtar med økende likhet. Vi får verdien 1 hvis prøvene er helt ulike, dvs. ikke har noen felles arter. 

Identiske arts- og individtall vil gi verdien 0. Prøver blir gruppert sammen etter graden av likhet ved å bruke 

”group-average linkage”. Forholdsvis like prøver danner en gruppe (cluster). Resultatet presenteres i et trediagram 

(dendrogram). 

Ømfintlighet (AMBI, ISI og NSI) 

Ømfintligheten bestemmes ved indeksene ISI og AMBI. Beregning av ISI er beskrevet av Rygg (2002). 

Sensitivitetsindeksen AMBI (Azti Marin Biotic Index) tilordner en ømfintlighetsklasse (økologisk gruppe, EG): 

EG-1: sensitive arter, EG-II: indifferente arter, EG-III: tolerante arter, EG-IV: opportunistiske arter, EG-V: 

forurensningsindikerende arter. Sammensetningen av makroevertebratsamfunnet i form av andelen av økologiske 

grupper indikerer omfanget av en forurensningspåvirkning. 

NSI er en sensitivitetsindeks som ligner AMBI, men er utviklet med basis i norske faunadata og ved bruk av en 

objektiv statistisk metode. En prøves NSI verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle 

individene i prøven. 

Sammensatte indekser (NQI1 og NQI2) 

Sammensatte indekser NQI1 og NQI2 bestemmes både ut fra artsmangfold og ømfintlighet. NQI1 er brukt i 

NEAGIG (den nordøst-atlantiske interkalibreringen). De fleste land bruker nå sammensatte indekser av samme 

type som NQI1 og NQI2.  

NQI1 indeksen er beskrevet ved hjelp av formelen: 

NQI1 (Norwegian quality status, version 1) = [0.5* (1-AMBI/7) + 0.5*(SN/2.7)* (N/(N+5)] 

Diversitetsindeksen SN = lnS/ln(lnN), hvor S er antall arter og N er antall individer i prøven 
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Statistikk resultater Midt-Femris, 2017: 

Antall arter og individer per stasjon 

st.nr. tot. C1 C2 C3 C4 C5 Cref 

no. ind. 7150 1223 2247 1059 1043 306 1272 

no. spe. 206 112 108 120 99 14 106 

 

Bunndyrindekser per replikat 

st.nr. tot. C1_01 C1_02 C2_01 C2_02 C3_01 C3_02 

no. ind. 7150 587 636 1038 1209 312 747 

no. spe. 206 81 84 82 82 76 99 

Shannon-Wiener: 5,0 5,2 3,6 2,9 5,3 5,1 

Pielou  0,79 0,81 0,56 0,45 0,84 0,77 

ES100  35 38 26 23 43 38 

SN  2,37 2,38 2,27 2,25 2,48 2,43 

ISI-2012  11,19 10,81 10,32 10,59 11,03 10,58 

AMBI  1,608 1,649 3,154 3,59 1,449 1,268 

NQI1  0,82 0,82 0,69 0,66 0,85 0,86 

NSI  25,7 25,4 21,4 20,1 26,7 27,3 

DI  0,719 0,753 0,966 1,032 0,444 0,823 

 

st.nr.  C4_01 C4_02 C5_01 C5_02 Cref_01 Cref_02 

no. ind.  461 582 106 200 719 553 

no. spe.  72 72 8 10 84 76 

Shannon-Wiener: 5,0 4,8 0,6 0,9 4,9 4,9 

Pielou  0,81 0,78 0,21 0,26 0,76 0,78 

ES100  36 32 8 7 34 34 

SN  2,36 2,31 1,35 1,38 2,35 2,35 

ISI-2012  10,43 10,44 5,23 5,81 11,10 11,14 

AMBI  1,704 1,538 5,759 5,707 1,759 1,709 

NQI1  0,81 0,81 0,33 0,34 0,81 0,81 

NSI  25,5 26,2 7,8 8,2 25,2 25,4 

DI  0,614 0,715 0,025 0,251 0,807 0,693 

 

Bunndyrindekser, gjennomsnitt per stasjon 

st.nr.  C1 C2 C3 C4 C5 Cref 

Shannon-Wiener: 5,10 3,22 5,18 4,89 0,75 4,88 

Pielou  0,80 0,51 0,81 0,79 0,24 0,77 

ES100  36,4 24,8 40,4 33,7 7,4 34,3 

SN  2,37 2,26 2,45 2,33 1,37 2,35 

ISI-2012  11,00 10,45 10,81 10,43 5,52 11,12 

AMBI  1,629 3,372 1,359 1,621 5,733 1,734 

NQI1  0,82 0,68 0,85 0,81 0,33 0,81 

NSI  25,54 20,73 26,99 25,86 7,98 25,32 

DI  0,74 1,00 0,63 0,66 0,14 0,75 

Tilstandsklasse nEQR *) 0,839 0,689 0,877 0,817 0,235 0,822 

*) Tilstandsklassen nEQR er beregnet uten DI     
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Geometriske klasser 

int. C1 C2 C3 C4 C5 Cref 

1 40 38 42 39 8 37 

2,3 26 25 30 24 3 28 

 4- 7 18 19 20 11 1 14 

 8- 15 10 7 14 9 1 8 

16- 31 6 10 6 4 0 8 

32- 63 6 6 5 9 0 6 

64-127 6 1 2 3 0 4 

128-255 0 1 1 0 0 1 

256-511 0 0 0 0 1 0 

512-1023 0 0 0 0 0 0 

1024-2047 0 1 0 0 0 0 

2048- 0 0 0 0 0 0 
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 Artsliste Midt-Femris Forundersøkelser 2017 

 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Stasjonsnr.:  C1 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 CNIDARIA 
 Hydrozoa 

 Hydrozoa indet. -1 -1 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 7 7 14 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 2 5 7 
 SIPUNCULIDA 

 Phascolion strombus 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Levinsenia gracilis 2 2 
 Aricidea catherinae 1 1 
 Paradoneis lyra 1 1 
 Spionida 
 Prionospio cirrifera 2 2 
 Pseudopolydora paucibranchiata 25 22 47 
 Spiophanes kroyeri 2 2 
 Chaetozone sp. 1 1 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 25 43 68 
 Notomastus latericeus 9 11 20 
 Rhodine loveni 3 3 
 Lumbriclymene cylindricauda 3 3 
 Chirimia biceps 32 30 62 
 Clymenura borealis 5 3 8 
 Heteroclymene robusta 1 2 3 
 Praxillella gracilis 1 1 
 Euclymeninae indet. 2 4 6 
 Opheliida 
 Ophelina sp. 1 1 
 Phyllodocida 
 Harmothoe impar 1 1 
 Pholoe assimilis 1 2 3 
 Pholoe baltica 1 1 
 Exogone verugera 2 2 
 Syllis cornuta 1 1 
 Ceratocephale loveni 2 2 
 Goniada maculata 1 1 
 Nephtys ciliata 1 1 
 Nephtys pente 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 35 30 65 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 71 9 80 
 Augeneria algida 1 1 
 Drilonereis filum 1 1 
 Schistomeringos sp. 2 2 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 1 3 4 
 Pherusa arctica 1 1 2 
 Pherusa falcata 1 1 2 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Terebellida 
 Amphictene auricoma 5 2 7 
 Anobothrus gracilis 3 4 7 
 Amage auricula 3 3 
 Amythasides macroglossus 42 48 90 
 Eclysippe vanelli 12 28 40 
 Glyphanostomum pallescens 5 3 8 
 Melinna cristata 3 2 5 
 Melinna elisabethae 1 4 5 
 Melythasides laubieri 21 37 58 
 Mugga wahrbergi 19 19 
 Sabellides octocirrata 6 3 9 
 Samytha sexcirrata 1 1 
 Zatsepinia rittichae 1 1 
 Sosanopsis wireni 1 2 3 
 Amaeana trilobata 4 4 
 Lanassa nordenskioldi 2 2 
 Lanassa venusta 2 3 5 
 Leaena ebranchiata 5 5 
 Paramphitrite birulai 4 1 5 
 Phisidia aurea 4 1 5 
 Pista bansei 1 1 
 Pista mediterranea 3 9 12 
 Polycirrus latidens 1 1 
 Polycirrus plumosus 1 1 
 Streblosoma bairdi 17 15 32 
 Terebellides sp. 3 2 5 
 Sabellida 
 Chone sp. 15 10 25 
 Euchone sp. 1 1 2 
 Jasmineira candela 2 1 3 
 Jasmineira caudata 1 1 
 Sabella pavonina 1 1 
 Siboglinum sp. 5 5 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 7 4 11 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 2 2 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Campylaspis costata 1 1 
 Diastyloides biplicatus 1 1 
 Diastyloides serratus 1 1 
 Tanaidacea 
 Tanaidacea indet. 6 8 14 
 Amphipoda 
 Ampelisca gibba 1 1 
 Ampelisca sp. 1 1 
 Haploops setosa 1 1 
 Unciola planipes 5 5 
 Cheirocratus sp. 2 2 
 Eriopisa elongata 2 2 
 Westwoodilla caecula 1 1 2 
 Nicippe tumida 1 1 
 Harpinia pectinata 1 2 3 
 Gammaridea indet. 1 1 
 Isopoda 
 Gnathia sp. 1 1 
 Asellota indet. 2 2 

 Crustacea indet. juv. 1 1 2 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Caudofoveata indet. 13 16 29 
 Solenogastres 
 Neomeniamorpha 
 Neomeniamorpha indet. 1 1 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Euspira pallida 1 1 
 Neogastropoda 
 Oenopota sp. 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Philine sp. 1 1 
 Scaphander punctostriatus 1 1 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Ennucula corticata 2 6 8 
 Yoldiella lucida 6 10 16 
 Yoldiella nana 2 2 4 
 Yoldiella philippiana 26 8 34 
 Mytiloida 
 Dacrydium vitreum 1 1 
 Arcoida 
 Bathyarca pectunculoides 1 1 
 Ostreoidea 
 Similipecten similis 1 2 3 
 Palliolum tigerinum 1 1 
 Veneroida 
 Adontorhina similis 3 2 5 
 Mendicula ferruginosa 48 48 96 
 Mendicula sp. 1 1 
 Axinulus croulinensis 3 2 5 
 Thyasira equalis 2 2 4 
 Thyasira obsoleta 10 8 18 
 Astarte sp. juv. 1 1 
 Astarte sulcata 2 1 3 
 Parvicardium minimum 2 13 15 
 Abra nitida 46 72 118 
 Scaphopoda 
 Gadilida 
 Entalina tetragona 3 3 
 BRYOZOA 

 Bryozoa indet. -1 -1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphiura filiformis 4 8 12 

 Ophiuroidea indet. juv. 1 1 2 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 2 3 
 TUNICATA 
 Ascidiacea 

 Ascidiacea indet. (solit) 1 1 

 Maks: 71 72 118 
 Antall: 88 89 120 

 Sum: 1233 

 Stasjonsnr.:  C2 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 CNIDARIA 
 Hydrozoa 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Hydrozoa indet. -1 -1 
 Anthozoa 

 Cerianthus lloydii juv. 1 1 
 PLATYHELMINTHES 

 Platyhelminthes indet. 1 1 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 8 6 14 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Phylo norvegicus 2 2 
 Levinsenia gracilis 3 3 
 Spionida 
 Apistobranchus tullbergi 1 1 2 
 Prionospio cirrifera 1 1 
 Pseudopolydora paucibranchiata 503 761 1264 
 Spiophanes kroyeri 2 2 
 Tharyx killariensis 1 1 
 Chaetozone sp. 1 1 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 103 72 175 
 Notomastus latericeus 8 7 15 
 Rhodine loveni 4 3 7 
 Lumbriclymene cylindricauda 2 2 
 Microclymene acirrata 2 2 4 
 Microclymene tricirrata 3 1 4 
 Chirimia biceps 8 9 17 
 Clymenura borealis 9 12 21 
 Euclymene droebachiensis 1 1 
 Isocirrus planiceps 1 1 
 Euclymeninae indet. 6 10 16 
 Opheliida 
 Ophelina cylindricaudata 1 1 
 Ophelina sp. 1 1 
 Phyllodocida 
 Phyllodoce groenlandica 1 1 
 Sige fusigera 1 1 
 Harmothoe fragilis 1 1 
 Harmothoe sp. 1 1 
 Syllidia armata 1 1 
 Exogone verugera 3 3 
 Syllis cornuta 1 1 
 Ceratocephale loveni 1 1 2 
 Nephtys ciliata 1 1 2 
 Nephtys incisa 1 1 2 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 7 15 22 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 10 9 19 
 Augeneria algida 1 1 
 Oweniida 
 Galathowenia fragilis 1 1 
 Galathowenia oculata 1 1 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 2 2 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 1 2 3 
 Pectinaria belgica 1 1 
 Anobothrus gracilis 2 2 
 Amage auricula 5 2 7 
 Ampharete falcata 1 1 
 Amphicteis gunneri 1 1 
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 Amythasides macroglossus 39 17 56 
 Eclysippe vanelli 27 19 46 
 Glyphanostomum pallescens 1 1 2 
 Melinna cristata 7 10 17 
 Melinna elisabethae 1 1 2 
 Melythasides laubieri 2 4 6 
 Mugga wahrbergi 2 1 3 
 Sabellides octocirrata 5 2 7 
 Sosanopsis wireni 2 2 4 
 Lanassa venusta 15 6 21 
 Leaena ebranchiata 3 1 4 
 Paramphitrite birulai 1 3 4 
 Phisidia aurea 1 1 
 Pista bansei 1 1 
 Pista mediterranea 3 3 6 
 Streblosoma bairdi 32 18 50 
 Terebellides sp. 8 9 17 
 Trichobranchus roseus 1 1 
 Sabellida 
 Chone sp. 12 10 22 
 Euchone sp. 1 1 
 Jasmineira candela 6 2 8 
 Siboglinum sp. 7 7 
 CHELICERATA 
 Pycnogonida 

 Pycnogonida indet. 1 1 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 5 6 11 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 1 1 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Leucon sp. 1 1 
 Diastylis cornuta 2 1 3 
 Diastylis rathkei 2 2 
 Diastyloides biplicatus 3 3 
 Tanaidacea 
 Tanaidacea indet. 4 4 
 Amphipoda 
 Ampelisca sp. 1 1 2 
 Amphilochus manudens 1 1 
 Eriopisa elongata 2 5 7 
 Westwoodilla caecula 2 2 4 
 Harpinia pectinata 1 1 
 Leptophoxus falcatus 1 2 3 
 Isopoda 
 Asellota indet. 1 1 
 Euphausiacea 
 Euphausiacea indet. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 

 Caudofoveata indet. 23 13 36 
 Prosobranchia 
 Heterogastropoda 
 Haliella stenostoma 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Philine sp. 1 1 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Nuculana pernula 1 1 
 Yoldiella lucida 9 9 18 
 Yoldiella nana 2 2 
 Yoldiella philippiana 19 13 32 
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 Yoldiella solidula 1 3 4 
 Arcoida 
 Bathyarca pectunculoides 3 2 5 
 Ostreoidea 
 Similipecten similis 1 1 2 
 Palliolum tigerinum 1 1 
 Veneroida 
 Adontorhina similis 4 6 10 
 Mendicula ferruginosa 32 46 78 
 Axinulus croulinensis 2 1 3 
 Thyasira equalis 1 10 11 
 Thyasira obsoleta 8 5 13 
 Thyasira sarsii 2 2 4 
 Parvicardium minimum 3 1 4 
 Abra nitida 29 16 45 
 Arctica islandica 1 1 
 Pholadomyoida 
 Tropidomya abbreviata 1 1 
 Scaphopoda 
 Gadilida 
 Entalina tetragona 1 1 2 
 PHORONIDA 

 Phoronis sp. 3 3 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphiura filiformis 4 4 

 Ophiuroidea indet. juv. 1 1 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 1 
 HEMICHORDATA 

 Hemichordata indet. 1 1 
 TUNICATA 
 Ascidiacea 

 Ascidiacea indet. (solit) 1 1 

 Maks: 503 761 1264 
 Antall: 88 83 114 

 Sum: 2248 

 Stasjonsnr.:  C3 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 4 8 12 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 2 4 6 
 SIPUNCULIDA 

 Aspidosiphon muelleri 2 2 
 Phascolion strombus 2 2 
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 Sipunculida indet. juv. 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Levinsenia gracilis 1 1 
 Spionida 
 Apistobranchus tullbergi 1 1 
 Laonice sarsi 1 1 
 Prionospio cirrifera 2 5 7 
 Pseudopolydora paucibranchiata 1 9 10 
 Spiophanes kroyeri 9 9 
 Tharyx killariensis 1 1 
 Aphelochaeta sp. 1 1 
 Chaetozone sp. 1 1 2 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 13 24 37 
 Notomastus latericeus 8 16 24 
 Lumbriclymene cylindricauda 1 5 6 
 Microclymene tricirrata 1 1 
 Chirimia biceps 27 84 111 
 Clymenura borealis 3 2 5 
 Heteroclymene robusta 2 2 
 Euclymeninae indet. 3 3 
 Opheliida 
 Ophelina cylindricaudata 1 6 7 
 Ophelina sp. 1 1 
 Scalibregma inflatum 3 5 8 
 Phyllodocida 
 Eumida bahusiensis 1 1 
 Harmothoe fragilis 1 1 
 Neoleanira tetragona 1 1 
 Pholoe baltica 2 3 5 
 Dysponetus pygmaeus 1 1 
 Exogone verugera 4 4 
 Syllis cornuta 1 1 
 Ceratocephale loveni 1 1 
 Nephtys incisa 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 17 33 50 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 4 19 23 
 Augeneria algida 3 3 
 Augeneria tentaculata 1 1 
 Lumbrineris aniara 1 1 
 Schistomeringos sp. 1 1 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 3 1 4 
 Pherusa falcata 3 3 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 2 1 3 
 Anobothrus gracilis 1 1 
 Amage auricula 6 7 13 
 Amphicteis gunneri 1 2 3 
 Amythasides macroglossus 38 128 166 
 Eclysippe vanelli 2 12 14 
 Glyphanostomum pallescens 2 2 
 Melinna cristata 2 2 
 Melinna elisabethae 2 2 4 
 Melythasides laubieri 7 37 44 
 Mugga wahrbergi 44 44 
 Sabellides borealis 1 1 
 Sabellides octocirrata 11 11 
 Samytha sexcirrata 1 1 
 Sosanopsis wireni 2 2 
 Amaeana trilobata 2 2 4 
 Lanassa nordenskioldi 1 1 2 
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 Lanassa venusta 2 21 23 
 Leaena ebranchiata 1 5 6 
 Paramphitrite birulai 3 4 7 
 Phisidia aurea 6 11 17 
 Pista mediterranea 3 3 
 Polycirrus latidens 1 1 
 Polycirrus medusa 4 3 7 
 Polycirrus norvegicus 1 1 
 Polycirrus plumosus 2 2 
 Streblosoma bairdi 5 15 20 
 Terebellides sp. 3 6 9 
 Trichobranchus roseus 1 1 
 Sabellida 
 Chone sp. 16 49 65 
 Euchone analis 1 1 2 
 Jasmineira candela 2 2 4 
 Jasmineira caudata 7 7 14 
 Hydroides norvegicus 2 2 
 Siboglinum sp. 1 3 4 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 1 4 5 
 Malacostraca 
 Tanaidacea 
 Tanaidacea indet. 5 5 
 Amphipoda 
 Ampelisca sp. 3 1 4 
 Corophium sp. 2 12 14 
 Siphonoecetes pallidus 1 1 
 Cheirocratus sp. 1 2 3 
 Synchelidium sp. 1 1 
 Westwoodilla caecula 1 1 
 Paraphoxus oculatus 1 1 2 
 Urothoe elegans 1 1 
 Gammaridea indet. 1 1 
 Isopoda 
 Gnathia sp. 1 1 
 Asellota indet. 1 1 

 Crustacea indet. juv. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 

 Caudofoveata indet. 10 10 20 
 Prosobranchia 
 Archaeogastropoda 
 Puncturella noachina 1 1 2 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Diaphana minuta 1 1 
 Cylichnina sp. 2 2 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Ennucula tenuis 1 1 
 Yoldiella lucida 3 3 6 
 Yoldiella nana 1 1 
 Yoldiella philippiana 2 8 10 
 Mytiloida 
 Dacrydium ockelmanni 1 1 2 
 Modiolula phaseolina 1 1 2 
 Mytilus edulis 1 1 
 Ostreoidea 
 Similipecten similis 1 5 6 
 Veneroida 
 Adontorhina similis 1 1 
 Mendicula ferruginosa 25 14 39 
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 Axinulus croulinensis 2 2 
 Thyasira equalis 2 2 
 Thyasira obsoleta 8 7 15 
 Thyasira sarsii 2 2 
 Astarte sulcata 2 2 
 Parvicardium minimum 1 4 5 
 Abra nitida 11 1 12 
 Timoclea ovata 1 1 
 Myoida 
 Hiatella sp. 1 1 
 Pholadomyoida 
 Tropidomya abbreviata 1 1 
 Cuspidaria costellata 1 1 
 Scaphopoda 
 Dentaliida 
 Antalis sp. 1 1 
 Gadilida 
 Pulsellum lofotense 2 2 
 Cadulus subfusiformis 1 1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphipholis squamata 1 1 2 
 Amphiura filiformis 6 4 10 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 1 
 TUNICATA 
 Ascidiacea 

 Ascidiacea indet. (solit) 2 1 3 

 Maks: 38 128 166 
 Antall: 79 102 125 

 Sum: 1065 

 Stasjonsnr.:  C4 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 
 CNIDARIA 
 Hydrozoa 

 Hydrozoa indet. -1 -1 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 2 7 9 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 1 4 5 
 SIPUNCULIDA 

 Phascolion strombus 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Phylo norvegicus 1 1 
 Levinsenia gracilis 1 1 
 Aricidea catherinae 1 1 2 
 Spionida 
 Pseudopolydora paucibranchiata 2 3 5 
 Spiophanes kroyeri 1 1 2 
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 Chaetozone sp. 1 1 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 67 58 125 
 Notomastus latericeus 9 4 13 
 Rhodine loveni 2 2 
 Lumbriclymene cylindricauda 4 2 6 
 Praxillura longissima 1 1 
 Microclymene tricirrata 1 1 
 Chirimia biceps 10 35 45 
 Clymenura borealis 17 25 42 
 Euclymeninae indet. 4 4 8 
 Opheliida 
 Ophelina sp. 1 1 
 Phyllodocida 
 Eulalia tjalfiensis 2 2 
 Phyllodoce groenlandica 1 1 2 
 Harmothoe fragilis 1 1 
 Harmothoe sp. 2 2 
 Neoleanira tetragona 1 1 
 Pholoe assimilis 1 1 
 Nereimyra punctata 1 1 
 Exogone verugera 1 1 
 Ceratocephale loveni 1 1 
 Glycera capitata 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 13 5 18 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 45 17 62 
 Augeneria algida 1 1 
 Flabelligerida 
 Brada villosa 2 2 
 Diplocirrus glaucus 1 1 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 1 1 
 Lagis koreni 1 1 
 Amage auricula 3 2 5 
 Ampharete finmarchica 1 1 
 Amphicteis gunneri 1 1 
 Amythasides macroglossus 15 41 56 
 Eclysippe vanelli 26 43 69 
 Glyphanostomum pallescens 1 2 3 
 Melinna cristata 6 7 13 
 Melinna elisabethae 1 1 
 Melythasides laubieri 11 21 32 
 Mugga wahrbergi 1 1 
 Sabellides borealis 1 1 
 Sabellides octocirrata 1 1 
 Samytha sexcirrata 2 2 
 Sosanopsis wireni 1 3 4 
 Lanassa nordenskioldi 1 1 
 Lanassa venusta 22 17 39 
 Leaena ebranchiata 1 1 
 Paramphitrite birulai 1 1 
 Phisidia aurea 1 1 
 Pista mediterranea 3 1 4 
 Polycirrus latidens 1 1 
 Polycirrus medusa 1 1 
 Streblosoma bairdi 22 39 61 
 Terebellides sp. 6 2 8 
 Trichobranchus roseus 1 1 
 Sabellida 
 Chone sp. 2 16 18 
 Euchone analis 2 2 
 Jasmineira candela 1 1 2 
 Jasmineira caudata 1 1 
 Hydroides norvegicus 1 1 



 

Forundersøkelse Midt Femris, 2017. 
Akvaplan-niva AS Rapport 8989.3-01 33 

 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Siboglinum sp. 2 2 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 4 4 8 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 1 2 3 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Leucon sp. 2 2 
 Diastylis cornuta 3 3 
 Diastyloides serratus 3 3 
 Tanaidacea 
 Tanaidacea indet. 1 2 3 
 Amphipoda 
 Ampelisca sp. 1 2 3 
 Eriopisa elongata 5 5 
 Westwoodilla caecula 2 2 
 Harpinia crenulata 2 2 
 Harpinia pectinata 5 3 8 
 Syrrhoe crenulata 1 1 

 Crustacea indet. juv. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 

 Caudofoveata indet. 27 23 50 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Yoldiella lucida 9 3 12 
 Yoldiella nana 1 1 
 Yoldiella philippiana 11 9 20 
 Yoldiella solidula 2 2 
 Arcoida 
 Bathyarca pectunculoides 4 1 5 
 Limoida 
 Limatula subauriculata 1 1 
 Ostreoidea 
 Similipecten similis 2 2 
 Veneroida 
 Adontorhina similis 1 1 
 Mendicula ferruginosa 27 61 88 
 Axinulus croulinensis 2 4 6 
 Thyasira equalis 15 9 24 
 Thyasira obsoleta 6 8 14 
 Thyasira sarsii 2 1 3 
 Astarte sulcata 1 1 2 
 Parvicardium minimum 2 2 4 
 Abra nitida 6 47 53 
 Pholadomyoida 
 Tropidomya abbreviata 2 2 4 
 Scaphopoda 
 Gadilida 
 Entalina tetragona 5 2 7 
 BRYOZOA 

 Bryozoa indet. -1 -1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphilepis norvegica 1 1 

 Ophiuroidea indet. juv. 1 1 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 1 2 
 TUNICATA 
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 Ascidiacea 

 Ascidiacea indet. (solit) 1 1 

 Maks: 67 61 125 
 Antall: 76 79 107 

 Sum: 1048 

 Stasjonsnr.:  C5 
 CNIDARIA 
 Hydrozoa 

 Hydrozoa indet. -1 -1 
 PLATYHELMINTHES 

 Platyhelminthes indet. 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Spionida 
 Malacoceros tetracerus 1 1 
 Prionospio cirrifera 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 97 175 272 
 Heteromastus filiformis 1 1 
 Phyllodocida 
 Eteone flava/longa 2 2 
 Phyllodoce groenlandica 1 1 
 Sphaerodorum gracilis 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 3 4 7 
 Eunicida 
 Ophryotrocha sp. 1 11 12 
 CRUSTACEA 
 Cirripedia 
 Thoracica 
 Sessilia indet. -1 -1 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Caprellidae indet. 1 1 

 Crustacea indet. juv. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Bivalvia 
 Mytiloida 
 Mytilus edulis 1 1 
 Veneroida 
 Thyasira sarsii 3 3 
 Abra nitida 1 1 2 
 BRYOZOA 

 Bryozoa indet. -1 -1 -2 

 Maks: 97 175 272 
 Antall: 11 12 18 

 Sum: 303 

 Stasjonsnr.:  Cref 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 PLATYHELMINTHES 

 Platyhelminthes indet. 1 1 
 NEMERTINI 
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 Nemertea indet. 8 2 10 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 4 3 7 
 SIPUNCULIDA 

 Onchnesoma steenstrupii 1 1 
 Phascolion strombus 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Levinsenia gracilis 1 1 2 
 Spionida 
 Pseudopolydora paucibranchiata 5 10 15 
 Spiophanes kroyeri 2 2 
 Chaetozone sp. 1 1 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 133 97 230 
 Notomastus latericeus 5 2 7 
 Rhodine loveni 2 2 
 Lumbriclymene cylindricauda 5 3 8 
 Praxillura longissima 1 1 
 Microclymene tricirrata 2 3 5 
 Chirimia biceps 43 17 60 
 Clymenura borealis 15 16 31 
 Heteroclymene robusta 1 1 2 
 Isocirrus planiceps 1 1 
 Euclymeninae indet. 2 1 3 
 Opheliida 
 Scalibregma inflatum 1 1 
 Phyllodocida 
 Harmothoe fragilis 2 2 
 Neoleanira tetragona 1 1 
 Pholoe baltica 1 1 
 Nereimyra punctata 1 1 
 Syllidia armata 2 2 
 Exogone verugera 3 3 
 Syllis cornuta 1 1 2 
 Ceratocephale loveni 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 19 10 29 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 28 46 74 
 Augeneria algida 3 1 4 
 Drilonereis filum 1 2 3 
 Oweniida 
 Galathowenia fragilis 9 9 18 
 Galathowenia oculata 1 1 2 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 1 1 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 1 1 
 Anobothrus gracilis 1 1 
 Amage auricula 5 8 13 
 Amphicteis gunneri 2 1 3 
 Amythasides macroglossus 39 17 56 
 Eclysippe vanelli 33 36 69 
 Glyphanostomum pallescens 5 3 8 
 Melinna cristata 4 9 13 
 Melinna elisabethae 2 1 3 
 Melythasides laubieri 23 16 39 
 Sabellides octocirrata 5 5 
 Sosanopsis wireni 1 1 
 Amaeana trilobata 1 1 
 Lanassa nordenskioldi 1 1 
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 Lanassa venusta 71 43 114 
 Paramphitrite birulai 3 3 
 Phisidia aurea 1 1 
 Pista mediterranea 2 6 8 
 Polycirrus latidens 1 1 2 
 Streblosoma bairdi 46 26 72 
 Terebellides sp. 2 2 
 Sabellida 
 Chone sp. 10 16 26 
 Euchone analis 2 2 4 
 Euchone sp. 1 1 
 Hydroides norvegicus 4 4 
 Siboglinum sp. 2 2 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 3 1 4 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 1 1 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Diastylis cornuta 1 1 
 Diastylis rathkei 1 2 3 
 Diastyloides biplicatus 1 1 
 Diastyloides serratus 1 1 
 Tanaidacea 
 Tanaidacea indet. 2 2 
 Amphipoda 
 Ampelisca sp. 2 1 3 
 Byblis gaimardi 1 1 2 
 Liljeborgia fissicornis 1 1 2 
 Eriopisa elongata 2 3 5 
 Bathymedon longimanus 1 1 
 Westwoodilla caecula 1 1 2 
 Harpinia antennaria 1 1 
 Harpinia pectinata 3 1 4 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 

 Caudofoveata indet. 19 16 35 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Euspira montagui 1 1 2 
 Neogastropoda 
 Thesbia nana 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Cylichnina sp. 1 1 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Ennucula corticata 3 3 6 
 Nuculana pernula 1 1 
 Yoldiella lucida 9 10 19 
 Yoldiella nana 1 1 
 Yoldiella philippiana 8 19 27 
 Yoldiella solidula 3 3 
 Mytiloida 
 Dacrydium ockelmanni 1 1 
 Modiolula phaseolina 1 1 
 Arcoida 
 Bathyarca pectunculoides 2 3 5 
 Ostreoidea 
 Similipecten similis 5 5 
 Veneroida 
 Adontorhina similis 2 2 
 Mendicula ferruginosa 20 18 38 
 Mendicula sp. 1 1 2 
 Axinulus croulinensis 4 3 7 
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 Thyasira equalis 16 4 20 
 Thyasira obsoleta 9 8 17 
 Thyasira sarsii 1 1 
 Kurtiella tumidula 1 1 
 Astarte sulcata 2 2 
 Parvicardium minimum 8 1 9 
 Abra nitida 26 14 40 
 Myoida 
 Hiatella sp. 1 1 
 Pholadomyoida 
 Tropidomya abbreviata 1 1 
 Scaphopoda 
 Dentaliida 
 Antalis sp. 1 1 
 Gadilida 
 Entalina tetragona 2 5 7 
 BRYOZOA 

 Bryozoa indet. -1 -1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Ophiura sarsii 1 1 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 1 

 Maks: 133 97 230 
 Antall: 88 78 110 

 Sum: 1277 

 TOTAL: Maks: 1264 

 Sum: 7174 
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Vedlegg 2. Analysebeviser 
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Vedlegg 3. Bunnkartlegging nytt anlegg 
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Dispensasjon - fortøyninger utenfor avsatt akvakulturområde på Midt-Femris 

 

 

 

Vedtaket kan påklages til Kommunestyret. Grunnet juletid settes klagefristen til 4 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. 
 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, 
den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager 
så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når 
denne melding kommer frem. 
  

 

Med hilsen 

 

Anders Berget Owrenn 
Arealplanlegger 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 
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Arkivsaknr: 2017/661 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Anders Berget Owrenn 
 

 

Saksgang Møtedato 

Plan og eiendomsutvalget 24.10.2017 
 

 

 

Dispensasjon - fortøyninger utenfor avsatt akvakulturområde på Midt-Femris 

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 24.10.2017: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan og eiendomsutvalgets vedtak: 
 
I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 vedtar Gildeskål kommune at det gis dispensasjon 
til fortøyninger utenfor avsatt areal på Midt-Femris. 
 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 vedtar Gildeskål kommune at det gis dispensasjon 
til fortøyninger utenfor avsatt areal på Midt-Femris. 

 
 
Vedlegg 

1 Høringsinnspill - Dispensasjon for førtøyninger utenfor avsatt akvakulturområde på Midt-
Femris 

2 Svar på høring - Søknad om dispensasjon for førtøyninger utenfor avsatt 
akvakulturområde - Midt-Femris - Gildeskål kommune - Nordland fylke 

3 Oversendelse av sak for marinarkeologisk vurdering - søknad om dispensasjon - 
fortøyninger utenfor avsatt akvakulturområde, Midt-Femris i Gildeskål kommune 

5 Anleggstegning koordinater Midt-Femris 

6 Søknad dispensasjon MF17 

7 Anleggstegning 2 Midt-Femris 

8 Uttalelse Midt Femris 

9 Kartutsnitt med kystnære fiskeridata 

 



 
 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
 
GIFAS (Gildeskål forskningsstasjon) har sendt søknad om utlegging av nytt anlegg for 
produksjon av laks på lokalitet Midt-Femris 21397 eller A08 i kommuneplanens arealdel. 
Denne har nå vert ute på høring i 4 uker med høringsfrist 10/10-2017. 
 
Under revideringen av kommuneplanenes arealdel kom GIFAS med innspill om å utvide 
lokaliteten med tanke på plass til fortøyninger. Dette ble ikke tatt med i plan grunnet risiko 
for interessekonflikter. 
 
I forbindelse med utvidelsen av anlegget vil det kreves dispensasjon grunnet fortøyninger 
som overskrider formålsavgrensningen. Gildeskål kommune og Nordland Fylkeskommune har 
dermed inngått avtale om å parallell-behandle begge søknadene. 
 

 

 
Dispensasjon     

Det søkes om dispensasjon fra pkt. 7.2 i kommuneplanens arealdel som er hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 11.11 pkt. 3  

«Bestemmelsesområdene omfatter både akvakulturformål og ferdselsformål. Innenfor 
bestemmelsesområdene tillates det etablering av fortøyning til akvakulturanlegg, men 
fortøyningene må ligge under -20 meter. Akvakulturaktivitetene må ikke komme i konflikt 
med ferdselen»    

 

Søkers Begrunnelse  

«Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) har levert søknad om utlegging av nytt anlegg for 
produksjon av laks på lokalitet Midt-Femris 21397.  Avsatt akvakulturområde er 
uhensiktsmessig i form og størrelse. Det er ikke avsatt ekstra areal til fortøyninger, slik at en 
del ankerliner vil nødvendigvis komme utenfor avsatt areal. Dette ble påpekt av GIFAS under 
siste revidering av arealplan, uten at det førte til noen justeringer i området.  

Det eksisterende anlegget er lagt ut i retning øst-vest. Det nye omsøkte anlegget er søkt lagt 
ut i retning nord-sør. Som vedlagte anleggstegning viser, vil vi med den nye plasseringen 
strekke oss vesentlig kortere ut i fjorden mot øst. Vi mener dette vil være gunstig i forhold til 
andre næringsaktører, eksempelvis tråling etter reker. 

Vi søker med dette om dispensasjon til å legge ankerliner, som vist på tegning, utenfor 
område A08. Vil påpeke at all synlig konstruksjon er innenfor avsatt område.» 

 

Lokaliteten og planstatus 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt den 01.03.2016. akvakulturlokalitet har et areal på 0.9 
km² og en omkrets på nesten 5 km. Formålet med lokaliteten er produksjon av matfisk som 
laks, regnbueørret og ørret. I mellom sundet Inndyr og Femris ligger det farled for blant 



 
 

annet hurtigbåt. Farleden ligger ca. 1.5 km fra avgrensningen til lokaliteten og vil ligge ca. 
1km fra nærmeste forankringspunkt.  

Område som blir berørt av nye forankringspunkter ligger i nordlig, østlig og sørlig retning fra 
akvakulturområde (A08) på Midt Femris. Området utenfor har formålet «bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone» og benyttes av allmennheten og næringsdrivende til 
rekreasjon, fiske og til tråling av reker. 

  

Definisjon av formål: 

 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Underformål: ferdsel, 
farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i 
kombinasjon. 

 I områder hvor arealplanen bare angir hovedformål for arealbruk, skal det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene, jf. §§ 11–
9 til 11–11.pbl. 

 

I nord vil fortøyningspunktene for det meste ligge innenfor avsatt areal med unntak av ytterste på østlig side. Disse vil ligge omlag 
100 m ut. Det tidligere vert behandlet lignende dispensasjon for eksisterende anlegg. Forankringspunktene beveger seg lenger ut 
fra eksisterende anlegg enn forankringspunktene på det nye. Forankringspunktene på nytt anlegg vil bli fler men vil ikke ligge like 
mye ut i sjøen som i eksisterende. (se vedlagte skisser)   
 
Alle fortøyningspunktene som ligger på østlig side av formålsområdet vil ligge et stykke ut fra det som i plan er avsatt til 
akvakulturformål. Fra nord til sør vil ankerpunktene lengst nord vil ligge på mellom 400 - 450 m mens det lengst sør vil ligge et 
sted mellom 250  - 300 m (målene er omtrentlige). 
 
Nordlandsnett Ifølge Nordlandsnett er det ikke undersjøiske kabler som vil komme i konflikt med nytt anlegg. 
 
Lovanvendelse I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 kan kommunen gi dispensasjon fra loven; inkludert vedtatte 
arealplaner. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Ingen har krav på dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering/det må foreligge klar overvekt av hensyn 
som taler for dispensasjon.   Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.   
Arealplanen er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ; 
kommunestyret. Planen omhandler dessuten konkrete forhold. Det er ikke en kurant sak å fravike gjeldende plan.  I 
dispensasjonssaker skal naboer og gjenboere varsles på den måten som er nevnt i PBL § 21 nr.3. Videre skal regionale og statlige 
myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt anledning til å uttale seg før dispensasjon gis. Hvis kommunen ikke 
vedtar å gi dispensasjon sendes søknaden ikke ut til uttalelse.  Kommunen kan sette vilkår for dispensasjon. Vilkårene må ha som 
formål å ivareta de hensyn som fremgår av § 1-1. Lovens formål og § 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen etter loven.  I 
medhold av Akvakulturloven § 15 som handler om forhold til arealplaner og vernetiltak kan ikke tillatelse til akvakultur gis 
dersom det er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Tillatelse kan allikevel gis dersom det foreligger 
samtykke fra vedkommende plan- og vernemyndighet. 
 

Lovanvendelse I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 kan kommunen gi dispensasjon 
fra loven; inkludert vedtatte arealplaner. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Ingen har 
krav på dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering/det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.   

Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.    

Arealplanen er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av 
kommunens øverste folkevalgte organ; kommunestyret. Planen omhandler dessuten konkrete 
forhold. Det er ikke en kurant sak å fravike gjeldende plan.  



 
 

 I dispensasjonssaker skal naboer og gjenboere varsles på den måten som er nevnt i PBL § 
21 nr.3. Videre skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, 
være gitt anledning til å uttale seg før dispensasjon gis. Hvis kommunen ikke vedtar å gi 
dispensasjon sendes søknaden ikke ut til uttalelse.   

Kommunen kan sette vilkår for dispensasjon. Vilkårene må ha som formål å ivareta de 
hensyn som fremgår av § 1-1. Lovens formål og § 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen 
etter loven. 

I medhold av Akvakulturloven § 15 som handler om forhold til arealplaner og vernetiltak kan 
ikke tillatelse til akvakultur gis dersom det er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. Tillatelse kan allikevel gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende 
plan- og vernemyndighet. 

 

Vurdering: 

Vurdering i henhold til dispensasjonsvedtaket. Det må vurderes om tiltaket setter hensynene 
bak arealplans formål vesentlig til side, og om hensynene i lovens formålsbestemmelse blir 
vesentlig tilsidesatt. Er svaret ja, er ikke vilkårene for å gi dispensasjon til stede. Er svaret 
nei, kan kommunen vurdere om dispensasjon skal gis.  

For å gi dispensasjon må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
Det vil si at man må vurdere dette opp mot en rekke punkter deriblant det at man skal sikre 
allmennhetens tilgang til friluftsliv, unngå mer privatisering av sjøarealer enn det som er satt 
av i kommuneplan unngå privatisering av strandsoner samtidig som man må ta høyde for 
nærings- og samfunnsinteresser samt regionale og nasjonale mål. Med nærings- og 
samfunnsinteresser menes det å ivareta interessene til aktører som ønsker å skape vekst 
både økonomisk og arbeidsmessig i lokalsamfunnet. 

 

Strid med formål i arealplan: Det å utvide fortøyningene til å være utenfor område satt av til 
underformålet «akvakultur» vil være i strid med gjeldene kommuneplan. GIFAS ønsker å 
utvide sitt anlegg. Merdene vil være innenfor området, men forankringspunktene vil gå 
utenfor.   

Vurdering iht. til Dispensasjonsvedtaket: Det skal mye til for å kunne gi dispensasjon. Iht 
plan- og bygningslovens kap 19 som omhandler dispensasjon så står det at fordelene ved å 
kunne gi dispensasjon må være klart større enn ulempene i en samlet vurdering. Det vil si at 
man må vurdere dette opp mot en rekke punkter deriblant det at man skal sikre 
allmennhetens tilgang til friluftsliv, unngå mer privatisering av sjøarealer enn det som er satt 
av i kommuneplan unngå privatisering av strandsoner samtidig som man må ta høyde for 
nærings- og samfunnsinteresser samt regionale og nasjonale mål. Med nærings- og 
samfunnsinteresser menes det å ivareta interessene til aktører som ønsker å skape vekst 
både økonomisk og arbeidsmessig i lokalsamfunnet. Gjeldende akvakulturområde har blitt 
videreført fra gammel arealplan. Det finnes hytter langs med dette området på Femris. 
Utvidelse vil kunne virke visuelt negativt på hytteeiere og ville potensielt kunne begrense 
deres ferdsel med småbåter i området. Området vil imidlertid ikke føre til mer privatisering av 
sjøarealer da de synlige konstruksjonene vil være innenfor avsatt område som GIFAS allerede 
disponerer. Tilstrekkelig areal til fortøyninger ble sendt inn som forslag i forbindelse med 
utarbeidingen av ny kommuneplan men ble ikke tatt med. 

 

Arbeidsplasser og tilflytning VS. Natur, turisme og friluftsliv. 



 
 

 For en turistkommune som Gildeskål er det vel så viktig å ivareta naturskjønne omgivelser. 
Dette vil sikre flyten av turister i kommunen også i framtida. Gildeskål kan by på storslagen 
natur og derfor er det viktig at man bevarer dette både til lands og til vanns da mye av 
turismen dreier seg og hytteliv, fiske og friluft.        På en annen side er det et mål i 
samfunnsplan om å øke antallet arbeidsplasser og tilflyttere. Et større anlegg vil kreve økt 
bemanning og dermed kan det tenkes at det vil føre til tilflytning. Skal man nå målene i 
samfunnsplanen er det en forutsetning at man legger til rette for økt næringsvirksomhet og 
bosetning. Selv om det ikke er i tråd med arealplanens formål og bestemmelser på angitte 
området så er det i tråd med målet i samfunnsplan om å legge til rette for økt 
næringsvirksomhet, fler arbeidsplasser og økt tilflytning. En av grunnene til utvidelsen er en 
samlokaliseringsavtale imellom GIFAS, Closed Fish Cage AS og Gildeskål Seafood AS. (se 
vedlegg). Dette betyr i praksis at 3 selskaper deler lokaliteten slik at oppdretterne kan 
samarbeide om bruk av og full utnyttelse av arealene som er avsatt. Fortøyningene det er 
søkt dispensasjon for vil ikke være synlige på vannoverflaten. 

 

Akvakulturfaglig vurdering: 

Akvakulturnæringa er i stadig vekst og beslaglegger stadig større sjøarealer. Problemer med 
dagens metoder og åpne merder er knyttet til forurensning av omkringliggende miljø i sjø og 
avfall fra anleggene. Dette fører til at næringssalter i slam akkumuleres i mudder og drives 
med strømmene. Dette øker problemet for sårbare arter i nærheten av et slikt anlegg. I 
tillegg er rømning et stort problem. Rømt oppdrettslaks er en bidragsyter til genetisk 
degenerasjon hos villaks ifølge en undersøkelse gjort av havforskningsinstituttet. Av 21 
undersøkte elver var det 6 elver der man så at villaksen hadde blitt påført genetiske 
endringer. Problemet med dette er at den genetiske robustheten som villaksen har i forhold 
til sykdomsresistens kan minske med vesentlig påvirkning fra oppdrettslaks som genetisk sett 
er mer utsatt for sykdom. 

 

Utvidelse av eksisterende anlegg medfører fortøyninger utenfor avsatt areal. På østlig side vil 
det bli 9 som vil ligge på 100m dyp og dypere. Området er ifølge fiskeridirektoratet sine kart 
trålefelt for reker, men grunnet kortere forankringslinjer forventes det ikke at dette føre til 
økte negative konsekvenser for reketråling samtidig er tillat tråledybde i Nordland fylke 170 
m og dypere ifølge Nordland Fylkeskommune. Innenfor avsatt akvakulturområdet går det 
frem i fiskeridirektoratet sine kart at det er fiskeplass for Kveite. I en omlegging og 
forstørring av anlegget kan også fiskeplassene bli mindre verdifulle som følge av økt drift og 
beslag på arealer samt utslipp av næringssalter som kan redusere vannkvaliteten i området. 
Dette dreier seg imidlertid om bare 40% av det totale området og dette er allerede innefor 
avsatt akvakulturområde. 

 

Dette er et område som har blitt satt av i kommuneplan for å regulere hvor lokalitetene for 
hvert enkelt anlegg skal ligge. Merdene vil fremdeles befinne seg innenfor dette arealet. 
GIFAS har allerede dispensasjon på eksisterende forankringspunkter som ligger en del lengre 
ut fra avsatt område enn de nye fortøyningene vil gjøre. Det vurderes dermed at tiltaket ikke 
vil gi flere økte konsekvenser for reketråling og båttrafikk enn eksisterende anlegg 

 

 

GIFAS  



 
 

GIFAS er den største enkeltleverandøren av slakterlaks i Salten Aqua. Selskapet eier og leier 
ulike typer konsesjoner for kommersiell produksjon, visning og undervisning, forskning og 
utvikling av havbruksnæringa. Selskapet har stor betydning for Gildeskålsamfunnet da de 
bidrar til kompetanseheving lokalt gjennom Meløy Videregående skole samtidig som de gir 
informasjon til et bredt spekter av besøkende. GIFAS har et forsknings- og 
undervisningsmiljø som betyr at kompetansen på fagfeltet er stor hvilket også styrker 
rutinene i den daglige driften av anleggene. GIFAS er stadig en økende aktør i kommunen 
hvor ansatte har økt til et 30 talls personer.   

  

Farled for båttrafikk  

Det omsøkte tiltaket er ikke til hinder eller fare for båttrafikk da fortøyningene vil ligge over 
en halv nautisk mil fra nærmeste farled. Fortøyningene på dette punktet vil være på rundt 
100 m dybde. 

 

Vurdering av innkomne merknader: 

Arne Rafaelsen  

Området er satt av til akvakultur i kommuneplan. Siden dette er en nærings som forurenser 
og som stadig beslaglegger store arealer er det svært viktig at man benytter de arealene som 
er satt av i kommuneplan. Kommuneplanen har blitt til gjennom en omfattende demokratisk 
prosess hvor alle kan komme med merknader og forslag.  

Skissen som ble sendt til Rafaelsen er tegnet av saksbehandler med utgangspunkt i mottatte 
skisser fra GIFAS. Det ble av den grunn derfor opplyst om at målene på anlegget kunne ha et 
avvik på inntil 50 m. Rafaelsen har rett i at området som benyttes til fiske av torsk og kveite 
kan bli sterkere berørt. Kartlagt fiskeplass for torsk og kveite strekker seg imidlertid mye 
lengre mot nord et avsatt akvakulturområde og det vil fremdeles være gode muligheter for 
fiske i dette området. 

Saksbehandler har gjort Rafaelsen oppmerksom på at fortøyninger vil ligge under vann og at 
landfester ikke vil festes på land uten grunneiers samtykke. Dersom ikke grunneier 
samtykker for landfester på sin eiendom vil de bli montert under vann på rundt 20 m dybde. 

Anlegget kan ikke roteres 90°. Da vil selve anlegget også stride mot arealplanens 
bestemmelser. 

 

Femris Grunneier- og Velforening  

Denne uttalelsen er en samlet vurdering fra alle grunneiere som er tilsluttet foreninga på 
Femris.  

«Basert på den erfaringen vi har hatt med dette anlegget, både i den tiden det var eid av NAP-marine og nå av Gifas, 
kan vi ikke si at vi har opplevd negative konsekvenser av betydning. Det har vi for så vidt heller ikke hatt med det 
andre anlegget ved nordenden av Røssøya. Vår erfaring er at vi over år har hatt en god dialog og et konstruktivt 
samarbeid med Gifas og vi har erfart at det går bra å kombinere næringsvirksomhet og fritidseiendomsinteresser. 

Slik anlegget har ligget fortøyd har det vært mulig med ferdsel av mindre fritidsbåter langs land mellom anlegget og 
østsiden av Femris. Dette fordi landfortøyninger har vært senket ned. Dette med fri ferdsel langs øya er en viktig sak 
for oss og vi forutsetter at dette også blir mulig etter omplasseringen».  

 



 
 

Nordland fylkeskommune  

Viser til at sak er sendt til marinarkeologisk vurdering. Svar har imidlertid ikke kommet inn. 

 

Kystverket Ingen merknader. 

 

Fiskeridirektoratet 

«Ut fra en samlet vurdering av søknaden, foranledning for denne, og de konsekvenser en 
dispensasjon vil gi for andre interessenter med tilknytning til området, finner 
Fiskeridirektoratet region Nordland å kunne tilråde at søknad om dispensasjon innvilges.» 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Ingen svar fra Fylkesmannen. 

 

Nordland fylkes fiskarlag 

Ber om at det tas hensyn til trålefelt og fiskefelt. Se vedlegg («Uttalelse Midt-Femris» og 
«kystutsnitt med kystnære fiskeridata»). Hensyn til disse er ivaretatt ved at anleggets 
beliggenhet vil være innenfor avsatt område og at lengden til ankerliner er redusert på østlig 
side. 

 

 

 

Konklusjon: 

Det er positivt at de nye fortøyningene ikke strekker seg like langt ut i fjorden som de gamle 
og det er positivt med en samlokaliseringsavtale som utnytter arealene som er avsatt til 
formålet best mulig. Rådmannen anser videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. Det er viktig at lokaliteten fortsatt kan utnyttes. Kommunen har 
tidligere ikke mottatt klager fra rekefiskere på at eksisterende fortøyningene har skapt 
problemer for dem. Fiskefeltet for torsk og kveite er lite berørt av planlagt utvidelse da dette 
feltet strekker seg videre opp til Røssøya i Nord. Rådmannen anser at et vedtak om å tillate 
at fortøyninger utenfor formålsområde (A8), ikke vil sette hensynene i arealplanen eller 
hensynet til lovens formålsbestemmelse vesentlig til side. 
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Hei.  
 
Gildeskål Forskningsstasjon AS søker om ny plassering av anlegg ved lokalitet Midt Femris nr 21397. 
Vi søker også om å få økt lokalitets MTB til 4420 fra dagens 3120 MTB.   
 
Vi søkte om ny plassering av anlegget i 2017. Denne søknaden ble sendt tilbake på grunn av at 
fortøyningene kom utenfor avsatt område, og vi trengte en dispensasjon fra Gildeskål Kommune.  
Denne dispensasjonen har vi nå fått og ligger som vedlegg.  
 
Vi ønsker at sektor myndighetene besvarer spørsmålet om nyplassering og økning av MTB hver for seg.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Morten Lorentsen  
Arbeidende styreleder - Gildeskål forskningsstasjon.  
Tlf: 47601810  
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Lokalitet Midt Femris Bunnkartlegging til søknad 

 

Figur 1 Rødt kryss viser anleggets midtpunkt. Gult felt viser området for bunnkartlegging. Bunnkartlegging kvalitetssjekket av 
Akvaplan Niva AS og data tilfredsstiller krav til slike data gjengitt i NS9415 2009 og tilhørende NYTEK forskrift 

 

Figur 2 Større utsnitt av fig 1. Gult felt viser området det er foretatt bunnkartlegging 
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Figur 3Viser nåværende lokalitet (grønn omramming) og det nye anlegget (gul omramming) 

 

Figur 4 Bunntopografi sett fra Sør. Ref til Fig 5 som viser samme bilde i fullskjerm 
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Figur 5 Bunntopografi fullskjerm sett fra sør jf figur 4 

 

Figur 6 Bunntopografi sett fra nord. Ref til Fig 7  som viser samme bilde i fullskjerm 
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Figur 7 Bunntopografi fullskjerm sett fra nord jf figur 6 

 

Figur 8 tilsvarende sett noe mer fra nord øst 
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Bunnkartlegging for lokalitet er kjøpt av Statens Kartverket Sjø og Forsvaret. Opplodding er gjort med 
multistrålelodd og maksimal avstand mellom hvert målepunkt er på 3 meter. Bunnkartleggingen dekker 
hele det nye omsøkte areal inkl fortøyningsliner for ny plassering lokalitet. Målingene tilfredsstiller 
kravet til oppløsning som defineres til et rutenett på maks 10 x 10 meter mellom de registrerte 
punktene (NS 9415:2009) og tilhørende NYTEK-forskrift. Tegning av anlegget er utført i OLEX. 

Kvalitetssikring av bunndata er foretatt av Akvaplan Niva AS 

Tromsø 22.05.2017 

 

 

Steinar Dalheim Eriksen 
Seniorrådgiver  
Akvakultur 
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Beredskapsplaner – Gildeskål Forskningsstasjon as (GIFAS) 
 

Grunnlaget for beredskapsplaner er gitt av §7 i ”Forskrift om drift av akvakulturanlegg”. 

 

Denne paragrafen tar opp følgende punkter mht. biologi: 

 

- Håndtering av smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner for å redusere faren for 

sykdomsutbrudd og dødelighet. 

- Håndtering av sykdom og dødelighet dersom dette oppstår. 

- Beskrivelse av mulige tiltak for å hindre og evt. håndtere dødelige alge- og 

manetforekomster, skadelig vanntemp. og akutt forurensing  

 

Opp gjennom selskapets historie er det utarbeidet prosedyrer for en god del av det som går 

under begrepet Beredskapsplaner. Enkelte av disse prosedyrene er utarbeidet med tanke på 

samarbeid mellom oppdrettsselskapene i Gildeskål ved uønskede hendelser. Risikoanalyse 

biologi er i hovedsak vår oppsummering av risikoforhold innenfor temaet. Denne er tatt med 

her for å gi en oversikt.   

 

Prosedyrer for å ivareta smittehygieniske og dyrevelferdsmessige tiltak  

 
 Smittehygieniske/dyrevernmessige tiltak for å hindre akutt sjukdomsutbrot 

 Håndtering av massedød av fisk  

 Kommunikasjon ved uønskede hendelser (Forurensing, giftalgeoppblomstring, sykdom, 

brann og havari.) 

 Beregning av drift av oljeflak 

 Samarbeid ved større operasjoner - forurensing 

 Samarbeid ved større operasjoner - giftalgeoppblomstring 

 Samarbeid ved større operasjoner – havari/fare for havari, brann 

 

Prosedyrer for systemoppfølging 

 Revisjon av internkontrollsystem 
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Kap. 3.7  Beredskapsplaner 
 

Prosedyre: Smittehygieniske/dyrevernmessige tiltak for å hindre akutt 

sjukdomsutbrot.  
 

Ekstern målgruppe: Fiskeridir., Mattilsynet, veterinærtjeneste, andre 

matfiskanlegg i regionen 

 

Gj.føringsansvarlig: Dagleg leiar 

 

Prosedyreansvarlig: Edvard Kjørsvik 

  tlf  908 47 727 

  e-post: edvard@gifas.no 

   

Først godkjent:  10.03.2008  Sist revidert: 20.03.2017 

 

Plassering på VIS: VIS/IK AKVA biologi/Smittevern  
 

Generelt 

Det er ikkje ønskjeleg å komme i ein situasjon med sjukdom i anlegget. Difor er det viktig at 

førebyggjande arbeidet for å hindre at fisken blir smitta med sjukdom, er i fokus heile tida. 

 

 

Observasjonsansvar 

Alle som arbeider i operasjoner med eller i nærhet av fisk har et ansvar for å melde fra om 

uvanlig atferd hos fisken, høyere dødelighet eller andre forhold som man mener kan indikere 

at noe ikke normalt med fisken. Dette skal meldes til daglig leder. Det er bedre å melde fra for 

ofte enn for få ganger dersom man mener noe er unormalt.    

 

 

Hindre smitte 

For å unngå sjukdom i anlegget er det viktig å jobbe for at miljøet til fisken er best mogleg, og 

jobbe for å hindre at smitte kjem inn i anlegget.  Den daglege drifta (drift og kapittel 3; adm, 

prosedyrer kap 7;) skal gjennomføras med tanke på å optimalisere livsmiljøet til fisken og 

hindre smitte å komme inn i anlegget.  

 

 

 

Mistanke om sykdom 

Ved mistanke om sykdom skal det aktuelle anlegget så raskt som mulig få kontrollert fisken 

av veterinærtjenesta, Labora, tlf, 755 66 300. Det vurderes hvilke oppfølgende tiltak som skal 

settes i verk, herunder prøvetaking og analyser, forsiktighetstiltak, medisinering, varsling til 

Mattilsynet og andre oppdrettsselskap med tanke på å:  

 

 minimalisere videre utbrudd av sykdom i eget anlegg og i omkringliggende anlegg 

 redusere konsekvensen dersom sykdom bryter ut 
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Ved mistanke om sjukdom før det er bekrefta at det verkeleg er sjukdom, skal vi sjølv sette i 

verk tiltak som går på å avgrense smitterisikoen til andre anlegg. Blant anna bør det vurderas: 

 besøkskontroll (kven, når og er det naudsynt i ein situasjon der 

det er mistanke om sjukdom?) 

 nytte fleire landbasar  (minimalisere smittepresset) 

 minimalisere flyt av folk og utstyr mellom lokalitetar 

 

Sykdomsutbrudd  
Ved sykdomsutbrudd skal vi framlegge skriftlig hendelsesforløp og observasjoner som gjort 

av oss og tilsynsveterinær fra mistanke om sjukdom  til utbrudd. Mattilsynet vil ved 

smittsomme sykdommer avgjøre hvilke tiltak som skal settes i verk. Vi skal imidlertid være 

med å bidra så langt som mulig slik at tiltakene totalt blir best mulig mht. å redusere 

konsekvensene i eget anlegg og redusere mulighet for spredning av smitte til andre anlegg 

 

Under sammenslutningen Salten Aqua har vi tilgjengelig brønnbåt og slakteri for transport og 

slakting av syk fisk når dette er aktuelt. De enkelte anleggene inngår i en solidarisk praksis 

der vi prioriterer kapasitet hos brønnbåt og slakteri foran kommersiell slakting for å sikre en 

best mulig håndtering av situasjonen og i hht. evt. pålegg. Det er også inngått en avtale med 

Hordafôr for transport, lagring og prosessering av dødfisk.   

 

Dersom en situasjon med økt dødelighet med mistanke om sykdom eller faktisk sykdom der 

transport av syk eller død fisk vurderes som sannsynlig, skal det tidlig tas kontakt med Salten 

Aqua as og med Havtrans as, Herøy, for å forberede en mulig prioritert transport.  

 

For transport og mottak av død fisk kontaktes også Hordafôr  as. Denne kontakten gjøres så 

tidlig at nødvendig operasjon kan planlegges godt med tanke på effektivitet og smittevern.   

 

Aktuelle tlf.nr er:  

 

- Salten Aqua as ved Geir Wenberg: 90 59 52 08 

- NFT v/ Arnt Erling Paulsen 95 13 79 84 

- B/B Donnalaks (brønnbåt): 90 75 24 88 

- B/B Novatrans (brønnbåt): 46 97 14 98 

- Hordafôr as: 56 18 18 50 

- Brudanes (brønnbåt) 91 61 82 50 

 

Ved sykdomsutbrudd skal det vies økt fokus på dødfiskopptak og fjerne og avlive svimere av 

hensyn til hhv. smittevern og dyrevelferd (unngå unødig lidelse). Prosedyren ”Avliving av 

laksefisk” beskriver avlivingsmetodikker.  

 

 

Vasskvalitet 

Kontroll av vasskvalitet blir gjort gjennom miljømålingane (prosedyre: Miljøparametre) og 

observasjonar gjennom den daglege røktinga. 

 

Viktige moment her er at  det ikkje er meir fisk i merda enn kva som er mogleg, i henhold til 

forskrifter, vassgjennomstrauming på lokalitete, notstorleik( lintjukkleik, mauskevidde etc) 

groe på posane etc. Alt dette er moment som skal vere tatt omsyt til før det blir prekært. Har 

det blitt prekært må strakstiltak settas 
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inn. Dette kan vere ting som straumsetting, spyling av nøter/skifte av nøter, flytting av merder 

(større avstand mellom dei, betre vassutskifting) splitting av fisk( mindre biomasse per 

eining) etc.  

 

Er det oppdaga sjukdom skal det ut i frå ein dyrevernmessigt ståstad bli vurdert kva som er 

best for fisken. Dette må diskuteras i samband med veterinærmyndighetene (tilsynsveterinær 

og Mattilsynet). Det dyrevernemssige aspektet er dels tatt med i akvakulturforskrifta 

Ulike tiltak som kan vere aktuelle å diskutere er : 

 

 Drifttekniske lausningar som gjer at fisken vil få eit betre miljø  

 Medisinering 

 Nedslakting 

 

Varsling til Mattilsynet 

I hht. Akvakulturdriftforskriften §13,5.ledd skal Mattilsynet varsles umiddelbart ved  

 

 uavklart forøket dødelighet 

 grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, eller 

 andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, 

herunder om sykdom, skade eller svikt. 

 

Vesentlig forøket dødelighet defineres til daglig dødelighet som overstiger 0,25% av antall 

fisk i èn eller flere  merdenheter. 
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Kap. 3.7  Beredskapsplaner 

 

Prosedyre: Handtering av massedød/masseavliving av fisk  

 

Ekstern målgruppe: Forsikring, miljø- og veterinærmyndigheter, samarbeidende 

matfiskanlegg i regionen, transportør og mottaksanlegg av 

daudfisk/ensilasje 

 

Gj.føringsansvarlig: Daglege leiarar 

Prosedyreansvarlig: Edvard Kjørsvik 

  Mob: 908 47 727 

  e-post: edvard@gifas.no 

 

Først godkjent: 10.03.08  Sist revidert: 20.03.17  

 

Plassering på VIS: VIS/IK AKVA biologi/Smittevern  
 

 

Hensikt:  Fjerne daudfisk så rask og effektivt at risiko for forureining og  

smittespreiing er på eit minimum. Avliving av syk fisk som av 

smittemessige eller tilstandsmessige grunner ikke kan transporteres til 

sanitærslakting.   

 

 

Gjennomføring:  

Mattilsynet skal ha melding så snart ”vesentleg forøket dødelighet” er observert. Vesentlig 

forøket dødelighet defineres til daglig dødelighet som overstiger 0,25% av antall fisk i èn eller 

flere  merdenheter. Veterinær/fiskehelsetjeneste skal kontaktas for å fastsetje dødsårsak og 

avklare eventuelle avgrensingar eller spesielle tiltak som kan ha innverknad på korleis vidare 

handtering av daudfisken blir gjort.  

Er det ikkje blitt lagt spesielle føringar på behandlinga av daudfisken skal handteringa 

gjennomføras jamfør prosedyre (sjå Kap 7.4: Dødfiskhåndtering.doc). Er mengda av daudfisk 

større enn kva som kan handteras gjennom normale rutinar må eksterne aktørar trekkjast inn.  

 

 

Massedød: Oppsamling og transport 

GIFAS har avtale med Hordafôr og Havtrans (nå NFT) mht. transport, lagring og prosessering 

av dødfisk. Transport kan foregå med bil eller båt. Dette gjelder også massedød. 

 

Som buffer har GIFAS konteinarar a 1000 liter (plassert på Sund landbase og i Nordvågen) 

pluss eit lager av maursyre for selv kunne ta unna ensilasje ved en viss forøket dødelighet.  

Kapasiteten til å produsere ensilasje ( kverning av fisk ) er ivaretatt av dei dødfiskkvernene  

som vi disponerar i dag på lektere og separat plasserte.  

 

Dersom dødeligheten overstiger ei mengde (massedød) som gjør transport med bil blir 

uhensiktsmessig må brønnbåt med spesielt tilpasset utstyr for kverning/ensilering leies inn til 

oppdraget. Brønnbåt skal ha tilgjengelig utstyr for å pumpe opp fisk frå botn av nøter. Bruk av 
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slikt utstyr  må avklarast ved første kontakt, spesielt med tanke på hvilken dybde det er snakk 

om å hente dødfisk opp frå, og mengde dødfisk.  

Dersom det er nødvendig leier vi inn luftkompressor og benytter egen spiralslange og 

lufttilførselsslange for å bringe dødfisk opp til overflata, for avsiling av vann og 

ombordlasting.       

 

Under sammenslutningen Salten Aqua har vi tilgjengelig brønnbåt og slakteri for transport og 

slakting av syk fisk samt opptak og transport av død fisk når dette er aktuelt. De enkelte 

anleggene inngår i en solidarisk praksis der vi prioriterer kapasitet hos brønnbåt og slakteri 

foran kommersiell slakting for å sikre en best mulig håndtering av situasjonen og i hht. evt. 

pålegg.  

 

Dersom en situasjon med økt dødelighet med mistanke om sykdom eller faktisk sykdom der 

transport av syk eller død fisk vurderes som sannsynlig, skal det tidlig tas kontakt med Salten 

Aqua as og med Havtrans as, Herøy, for å forberede en mulig prioritert transport. For 

forberedelse til mottak og evt. transport kontaktes også Hordafôr . Denne kontakten gjøres så 

tidlig at nødvendig operasjon kan planlegges godt med tanke på effektivitet og smittevern.   

 

Aktuelle tlf.nr er:  

 

- Salten Aqua as ved Geir Wenberg: 90 59 52 08 

- NFT v/ Arnt Erling Paulsen 95 13 79 84 

- B/B Dønnalaks (brønnbåt): 90 75 24 88 

- B/B Novatrans (brønnbåt): 46 97 14 98 

- Hordafôr as: 56 18 18 50 

- Brudanes (brønnbåt) 91 61 82 50 

 

 

Masseavliving: Avliving og transport 

Ved sykdom som gjør det nødvendig å avlive og kverne/ensilere fisk i anlegget, dvs. der 

sanitærslakting på slakteri ikke tillates, for eksempel ved Pankreas Desease, må brønnbåt med 

tilpasset utstyr for bedøvelse med påfølgende kverning/ensilering tilkalles.     

 

Norsk fisketransport as og Hordafôr as er også her aktuelle transportører og Hordafôr as 

aktuell mottaker av dødfisken.   

 

Det er avgjørande i alle tilfeller ved massedød/masseavliving at brønnbåt blir kontakta tidlig 

for å forberede et mulig oppdrag sjølv om man ikkje er helt sikker på om ein slik transport blir 

nødvendig.  

 

Fisk som kreves avlivet ved sjøanlegget, avlives med overdose av godkjent bedøvelsesmiddel 

(f.eks benzokain) eller bedøves med strøm eller annen godkjent metode før 

kverning/ensilering       
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Smittehygieniske tiltak 
 

Smittevernmessige tiltak skal heile tida bli vurdert i samråd med 

veterinær/fiskehelsetenesta/Mattilsynet for å minimere risikoen for spreiing av smitte. 

 

 

Ved store mengder daudfisk der det kan vere fare for forureining og smitte bør det diskuteras 

om det er hensiktsmessig å kun nytte ein landbase for kvar lokalitet.  

Det er og viktig å ha full besøkskontroll i situasjonar som denne. 

 

Alt utstyr som er nytta til handtering av daud fisk skal bli vaska og desinfisert etter bruk, slik 

at smitte ikkje blir spreidd til andre delar av anlegget eller andre anlegg(sjå kap 9.3: Vask 

Desinfeksjon.doc). 

 

Ved store mengder daud fisk i anlegget, der ein ikkje klarar å handtere daudfisken utan 

ekstern hjelp, må det vurderas tiltak for å forhindre at det ikkje forringar miljøet til resten av 

fisken. Det må i ein slik situasjon bli vurdert om det er hensiktsmessig å flytte/slepe vekk 

merda med daudfisk, eller dei andre forsøkseiningane. 

 

 

Andre tiltak for å hindre ei eventuell smitte må og vurderast (sjå kap 3.7: 

Smittehygieniske/dyrevernmessige tiltak for å hindre akutt sjukdomsutbrot). 

 

 

 

Varsling til Mattilsynet 

I hht. Akvakulturdriftforskriften §13,5.ledd skal Mattilsynet varsles umiddelbart ved  

 

 uavklart forøket dødelighet 

 grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, eller 

 andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, 

herunder om sykdom, skade eller svikt. 

 

Vesentlig forøket dødelighet defineres til daglig dødelighet som overstiger 0,25% av antall 

fisk i storskala i  èn eller flere  merdenheter mens i småskala regnes dette på lokalitetsnivå. 
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Kap. 3.7  Beredskapsplaner 

 

Prosedyre: Kommunikasjon ved uønskede situasjoner  

 

Ekstern målgruppe: Forsikring, miljøvernmynd. , samarbeidende     matfiskanlegg i regionen 

 

Gj.føringsansvarlig: Daglig leder 

 

Prosedyreansvarlig: Ronald Jørgensen  
  Tlf.arb 75 75 80 00, Mob.tlf. 97 10 08 39 

  E-post  ronald.jorgensen@gifas.no 
 

Først godkjent: 20.10.00  Sist revidert: 20.03.17 
 

Plassering på VIS: VIS/IK AKVA biologi/dyrevelferd 

 

 

Gjennomføring 

 

 

Definisjon uønskede situasjoner 

 

Med uønskede situasjoner menes det i denne sammenhengen situasjoner som direkte eller 

indirekte kan tenkes å få en negativ konsekvens for eget og andres anlegg og biomasse innen 

Gildeskål. De viktigste situasjonene er forurensing, giftalgeoppblomstring, sykdom, brann og 

havari. 

 

Forurensing 

 

Den mest sannsynlige forurensingstypen er oljeutslipp fra skipstrafikk eller oljevirksomhet. 

Gildeskål kommune vil varsles dersom en akutt forurensingssituasjon oppstår og vil ta 

kontakt med de som kan bli berørt av av forurensingen. 

 

Dersom oppdrettsselskapene varsles om et forurensingstilfelle, skal det umiddelbart etableres 

kontakt mellom selskapene (kontaktgruppe). Kontakten skal foregå på ledernivå. Dersom ikke 

daglig leder, bestyrer e.l. lignende er tilstede, skal hans/hennes stedfortreder i denne type 

situasjoner stå for denne kontakten. Se liste med personer på slutten av denne prosedyren. 

 

Det er viktig at kommunikasjonen fram mot beslutning foregår raskt fordi tiden før tiltak er 

iverksatt er avgjørende for hindre fiskedød i mange forurensingstilfeller.  

 

Enhver forurensingssituasjon er unik. Før tiltak iverksettes skal kontaktgruppen skaffe seg 

oversikt over forurensingens omfang og egenart. Forhold som bør avklares er. 

 

Forurensingstype, omfang og egenskaper 

Sted og tidspunkt for oppdagelsen av forurensingen 

Kontinuerlig eller tidsavgrenset utslipp 

Bølge-,vind og strømforhold 
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Sannsynlig driftsretning (se egen prosedyre) 

Eventuelle tiltak 

 

 

Giftalgeoppblomstring 

 

Algeoppblomstring kan inntreffe akutt eller blomstre opp over noe tid. Akutte tilfeller kan 

skyldes drift pga. strøm og vind av "flak" med oppkonsentrerte alger.  

 

Dersom ett eller flere av oppdrettsselskapene får melding om algeflak skal det umiddelbart 

etableres kontakt. Kontaktgruppen vurderer forhold som: 

 

Sted og tidspunkt for oppdagelsen av algeflaket 

Mulig type med tilhørende konsekvenser for fisk i anleggene 

Bølge-,vind og strømforhold 

Sannsynlig driftsretning 

Eventuelle tiltak 

 

Ved de vanlige oppblomstringene på vår og sommer skal de øvrige selskapene varsles dersom 

siktedyp er mindre enn 7m. Det skal ta tas vannprøver som sendes til nærmere analyse hos 

Oceanor. 

 

   

Sykdom 
 

Ved mistanke om sykdom skal det aktuelle anlegget etter egne rutiner og så raskt som mulig 

få sjekket fisken av veterinær, Janette Festvåg, tlf 90 05 81 25. De andre selskapene i 

regionen skal dessuten varsles for vurdering av årvåkenhet og forsiktighetstiltak mht. mulig 

smittespredning. 

 

Kontaktgruppen vurderer forhold som 

 

Symptomer 

Mulig årsak 

Mulige tiltak for begrensing av risiko for spredning 

 

 

Havari/fare for havari 
 

Dersom uvær eller andre uhell har satt eller sannsynligvis kommer til å sette installasjoner i 

fare, kan gjeldende selskap kontakte de øvrige selskapene for vurdering av assistanse. 

Kontaktgruppen vurderer forhold som 

 

Kategori og omfang av faresituasjon 

Mulige konsekvenser 

Mulige tiltak og organisering av disse 
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Kontaktgruppen 

 

GIFAS 

 

Ronald Jørgensen  Mob. 97 10 08 39  

   

Roy Arne Eilertsen  Mob.  95 28 81 91 

 

Edvard Kjørsvik  Mob.  90 84 77 27 
    

 

For kontakt med de øvrige selskapene i kommunen: 

 

 

Marine Harvest avd. Gildeskål: Anders Laugsand mob 90 10 01 07 

    

 

Nova Sea (NordArnøy)  Kontor Lovund 75 09 19 00 
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Kap. 3.7  Beredskapsplaner 
 

Prosedyre: Beregning av drift av forurensing i sjøoverflate 

 

Ekstern målgruppe: Forsikring, øvrige matfiskanlegg i risikosone  

 

Gj,føringsansvarlig: Daglig ledere 

 

Prosedyreansvarlig: Ronald Jørgensen  
  Tlf. 97 10 08 39 

  E-post arb.  ronald.jorgensen@gifas.no 

   

Først godkjent: 25.10.00                     Sist revidert: 20.03.17   
 

Plassering på VIS: VIS/IK AKVA biologi/dyrevelferd 

 
Generelt 
 

Drift av oljeflak eller flytende forurensning er bestemt av strøm og vind.  

 

Strømmen varierer sterkt fra sted til sted og i tid. Stedsvariasjon skyldes i hovedsak 

innvirkning av kyststrøm, innvirkning fra ferskvannstilrenning (elver) og topografiske 

forhold. Tidsmessig variasjon relateres til tidevannsforhold. 

 

Dersom melding om forurensing kommer, skal kontaktgruppa tre sammen telefonisk. Èn av 

de momenter som skal vurderes er drift av forurensing for å kunne avgjøre hvilken risiko som 

foreligger mht. eksisterende oppdrettsanlegg. 

 

 

Beregning av drift 

 

Skaff kjennskap til faktisk lokalisering av forurensning. 

 

Vurder vindstyrke og -retning i området. Skaff om nødvendig til veie informasjon fra egne 

fartøyer som inspiserer forurensningen. 

 

Ut fra utarbeidet strømkart vurderes hvilken strømhastighet og -retning vi må regne med i 

aktuelt område. 

 

Bevegelsen til forurensningen er gitt av en retnings- og hastighetsmessig summasjon av vind 

og strøm. Vinden gir en overflatestrøm som er ca. 0,4 % av vindhastigheten. Det er denne 

overflatestrømmen som benyttes videre i beregningen. Se skisse neste side.  
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Resultanten finnes ved en enkel trigonometrisk beregning der strømhastighetsvektor og 

vindhastighetsvektor dekomponeres langs nord-sør-akse og øst-vest-akse. Dette gjøres enkelt 

på et millimeterpapir.  

 

Se skisseframstilling neste side. 

 

Lages på et ruteark eller en sirkel med vinkelrett aksekors der aksene krysser i senter av 

sirkelen. 

 

Merk av himmelretningene som vist i skissen. 

 

Merk av strømretning og -hastighet, i skisse vist med S. Hastighet angis ved lengden på pila, 

f.eks. 0,1m/s =1cm. Dette tilpasses etter papiret og de faktiske forhold. 

 

Merk av vindstrøm på samme måte. 

 

Merk komponentene langs nord-sør-aksen og vest-øst-aksen for strøm (Sns og Søv)og 

vindstrøm (Vns og Vøv) som vist i skissen. 

 

Summer lengden på komponentene langs aksene; Sns+Vns =Rns og Søv+Vøv=Røv. 
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Resultanten R finnes ved å strekke horisontal linje ut fra Rns og vertikal linje fra Røv. 

Krysningspunktet angir enden av resultanten R som vist i skissen. Forurensningens 

driftsretning finnes grafisk i skissen og hastigheten i denne retningen ut fra lengden på 

resultanten.  

 

Husk at strøm og vindstrøm kan utligne hverandre ved at den ene går vestover og den andre 

østover eller tilsvarende for nord og sør. Dersom strøm og vindstrøm ikke er i samme 90 

graders sektor i retningssirkelen i skissen, må den ene retningen defineres som negativt med 

samme tallstørrelse. 
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Kap. 3.7  Beredskapsplaner 
 

Prosedyre: Samarbeid ved større operasjoner - forurensing 

 

Ekstern målgruppe: Forsikring, miljøvernmynd., samarbeidende matfisk- 

anlegg i regionen, Kystverket 

 

Gj.føringsansvarlig: Daglig leder 

Prosedyreansvarlig: Ronald Jørgensen  
  Tlf.  97 10 08 39 

  E-post arb.  ronald.jorgensen@gifas.no 

   

Først godkjent: 23.10.00                                 Sist revidert: 21.03.17  
 

Plassering i VIS: VIS/IK AKVA biologi/dyrevelferd 

 

Gjennomføring 

 

Generelt 
 

Forurensing skal varslers. Det varsles først til 110 (brannvesenet) og/eller Kystverkets 

beredskapsvakt tlf 33 03 48 00. Ha klart område og posisjon for observert forurensing samt 

vindretning/-styrke  og så langt som mulig strømretning pr gjeldende tidspunkt.  

 

Større operasjoner der stor innsats kreves både menneskelig og mht. utstyr som tas i bruk må 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. En situasjon som har oppstått trenger ikke nødvendigvis 

innsats fra flere av selskapene. Det beste er om hvert enkelt selskap håndterer situasjonen 

selv, men poenget er at dersom situasjonen gjør det nødvendig med et samarbeid, så skal vi 

være forberedt til dette.   

 

 

Forurensing 

 

Kontaktgruppa trer sammen og vurderer  

 

 Forurensingstype, omfang og egenskaper 

 Sted og tidspunkt for oppdagelsen av forurensingen 

 Kontinuerlig eller tidsavgrenset utslipp 

 Bølge, vind og strømforhold 

 Sannsynlig driftsretning (se egen prosedyre) 

 Eventuelle tiltak 

 

Tiltak i denne forbindelsen er i hovedsak 

 

- bruk av lenser mot oljeutslipp og evt. andre kjemikalier som flyter oppå vannflaten.   

 

- strømsetting horisontalt eller vertikalt med bruk av pumper. 
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Dersom kontaktgruppa bestemmer seg for å ta i bruk lenser for å sikre anlegg skal det først 

avklares hvem som har det operative ansvar for det anlegget som skal beskyttes. 

 

Deretter må det avklares hvilke fartøyer som skal delta og hvem som har ansvaret på disse. 

 

Operativt ansvarlig person, (OA), leder gjennomføringen av operasjonen. OA må derfor 

befinne seg omord i ett av de deltakende fartøyene og må dessuten være inneforstått med 

bruken av det utstyret som skal benyttes.  

 

OA har ansvaret for at deltakende fartøyer loggfører den aktivitet som foregår i operasjonen. 

Dette er viktig for erstatningsbehandling i etterkant og for å kunne dra nytte av erfaringene.  

 

Kontaktgruppa velger èn person som står for kontakt utad med miljøvernmyndigheter, media 

osv.   

 

Dersom operasjonen utvides slik at utstyr og fartøy fra beredskapslager til Kystverket (Bodø 

og/eller Sandnessjøen) vakttelefon 33 03 48 00 (akutt olje og kjemikalieforureining) trer inn, 

overføres operativt ansvar over til annen privat beredskap (“forurensende selskap”) eller til 

statlig organ. OA vil da være operativt kontakt for utenforstående ansvarlig operasjonsleder.     

 

På grunnlag av kontaktgruppas håndtering og logg fra selve operasjonen utarbeider 

kontaktgruppa en enkel rapport for hendelsen til videre bruk. 
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Kap. 3.7  Beredskapsplaner 

 

Prosedyre:  Samarbeid ved større operasjoner - 

giftalgeoppblomstring 

 

Ekstern målgruppe: Forsikring, miljøvernmynd. , samarbeidende 

matfiskanlegg i regionen 

 

Gj.føringsansvarlig: Daglig leder 

Prosedyreansvarlig: Ronald Jørgensen  
  Tlf. 97 10 08 39 

  E-post  ronald.jorgensen@gifas.no 

   

Først godkjent dato: 23.10.00 Sist revidert 21.03.17 
 

Plassering i VIS: VIS/IK AKVA biologi dyrevelferd 

 

 

Giftalgeoppblomstring 
 

Giftalger kan deles inn i 2 hovedgrupper mht. til mulig tiltak. Den ene gruppen opptrer i 

brakkvannsområder, dvs. i nærheten av store ferskvannskilder som elver og kraftverkutløp. 

Den andre typen trives best i vanlig stabilt salt sjøvann. Den sistnevnte gruppen er klart størst 

og mest vanlig selv om enkelte av algetypene kan opptre både i brakt og salt sjøvann. 

 

Kontakt Labora tlf. 75 56 63 00 og gjør avtale om vannprøvetaking, dvs metode, mengde, 

pakking forsendelse og evt. annet). Labora har skjema for vannprøver på:  

 

 http://labora.no/sites/l/labora.no/files/skjema_vann.pdf 

 

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn 

 

Ved akutt situasjon med giftalger trer kontaktgruppen sammen og vurderer: 

 

 Sted og tidspunkt for oppdagelsen av algeflaket 

 Mulig type med tilhørende konsekvenser for fisk i anleggene 

 Bølge-,vind og strømforhold 

 Sannsynlig driftsretning 

 Eventuelle tiltak 

 

Mulige tiltak 

 

 Pumping av dypvann 

 Borttauing av merder 

 Straumsetting ved hjelp av propellstraum 
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Pumping av dypvann kan være effektivt mot brakkvannsalger og for å redusere 

konsentrasjonen av alger i merdene. Ved å nytte skjørt i samband med pumping av djupvatn 

vil effekta av pumpinga bli betre ( forutsetning av at det er fritt for skadelege algar på det 

aktuelle pumpedjupet). 

 

(Kommentar: Dersom partnene finner at pumpesystem for dypvannspumping er interessant, 

bør slikt utstyr være en del av beredskapslageret. Vi må da gjøre et arbeid på design av slikt 

utstyr til vårt formål) 

 

 

Pumping av dypvann 
 

Dersom situasjonen gjør at èn av partene ønsker å ta i bruk pumpeutstyr for å få ned 

konsentrasjonen av alger, må bruk av utstyr først varsles til de øvrige partene i kontaktgruppa. 

Dersom assistanse fra noen av de øvrige ønskes, avklares dette i kontaktgruppa. 

 

Gjeldende anlegg leder operasjonen. Bruk av utstyr gjennomføres etter egne prosedyrer. 

(Kommentar: Utstyret er ikke innkjøpt og beslutning angående dette og prosedyrer må evt. 

komme på et senere tidspunkt.)    

 

 

Borttauing av merder til nødlokalitet 
 

Borttauing av merder er en svært omfattende operasjon og i mange tilfeller i praksis umulig. 

Det kan imidlertid i enkelte tilfeller være hensiktsmessig med små fisk, få merder i anlegget 

og flyttbare merder.  

 

En beslutning om borttauing av merder må godkjennes av veterinærmyndighetene, 

Mattilsynet i Bodø, tlf. 75 56 68 10. 

 

Det må før et slikt tiltak påbegynnes og forespørres Mattilsynet være avklart hvilken 

nødlokalitet som ønskes benyttet. De øvrige i kontaktgruppa må godkjenne bruk av utstyr på 

beredskapslager.  

 

Ved ønske om assistanse er det anlegget som skal flytte merder som leder operasjonen. 

 

 

Skadelege maneter (lenkjemaneter) 

 

Ved registrering av lenkjemanetar skal andre anlegg bli informert slik at dei er oppmerksame 

og kan setje i gang nødvendige tilltak.  

 

Ulike tilltak er mogleg for å prøve å forhindre at desse manetane forvoldar skade på fisken. 

Desse tilltaka er det same som for å hindre skadelege algar, med eit unntak. Bruk av finmaska 

nøter (brislingnot) for å halde manetane vekke frå merdene. Vede bruk av denne metoden må 

ein vere spesielt oppmerksam slik at ein ikkje splittar opp manetane i mindre bitar som går 

gjennom nota og inn i oppdrettseininga. Kva som er den beste metodikken må bli vurdert i 

kvart tilfelle. 
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Kap. 3.7  Beredskapsplaner 

 

Prosedyre: Samarbeid ved større operasjoner - Havari/fare for 

havari/brann 

 

Ekstern målgruppe: Forsikring, samarbeidende matfiskanlegg i regionen 

 

Gj.føringsansvarlig: Daglig leder 

 

Prosedyreansvarlig: Ronald Jørgensen  
  Tlf.  97 10 08 39 

  E-post  ronald.jorgensen@gifas.no 

   

Først godkjent: 23.10.00  Sist revidert: 21.03.17 
 

Plassering i VIS: VIS/IK AKVA biologi dyrevelferd 

 

Generelt 
 

Dette temaet er i grensen av som omfattes av problemstillinger mht fiskevelferd og mer over i 

rømningssikring og HMS. Det er imidlertid med under beredskapsplan biologi fordi visse 

hendelser av denne art også kan ha dyrevelferdsmessige konsekvenser. 

 

Gjennomføring 

 

Havari/fare for havari 
Når det gjelder havari eller fare for havari er de mulige situasjonene som kan oppstå så vidt 

forskjellige at vurdering av mulige tiltak må tas opp for seg og bli vurdert av kontaktgruppa. 

 

Dersom ett av selskapene ønsker å sette i verk tiltak som berører bruk av utstyr på 

beredskapslager og/eller gjør det nødvendig med en operasjon der samarbeid mellom partene 

er hensiktsmessig avklares dette i kontaktgruppa. Det berørte selskapet leder en evt. 

samarbeidsoperasjon. 

 

  

Brann 

Brann kan oppstå i fartøyer, bygninger på landbaser og på forankrede sjøinstallasjoner. Brann 

er en svært akutt situasjon som fordrer tilsvarende rask reaksjon for å begrense skadeomfang 

maksimalt. Det er derfor helt avgjørende at hvert av selskapene har slokningsutstyr og 

hjelpeutstyr for umiddelbar igangsetting av slokking. 

 

Brann varsles til brannvesenets nødtelefon tlf.nr.110. Husk å gi opplysninger i denne 

rekkefølgen: 

 

 1. Navn, adresse og kommune 

 

 2. Telefonnummer du ringer fra 
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 3. Beskrivelse av situasjonen 

 

Ved brann er det ikke hensiktsmessig at kontaktgruppa trer sammen (telefonisk) ved behov 

for assistanse. Berørt selskap tar kontakt med nærmeste selskaps kontor og ber om assistanse. 

Det er viktig at situasjonen forklares og at det avgjøres nøyaktig hvilken form for assistanse, 

hvor og hvem som leder operasjonen og hvordan denne kontaktes.    
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Kap. 9   Internkontroll 
 

Prosedyre:  Revisjon av internkontrollsystem 

 

Ekstern målgruppe: Forsikring, miljømyndigheter, inspeksjonsorgan 

 

Gj.føringsansvarlig: Daglige ledere 

 

Prosedyreansvarlig: Ronald Jørgensen 

  Tlf. 97 10 08 39 

  ronald.jorgensen@gifas.no 

   

Først godkjent: 11.09.98  Sist revidert dato: 10.01.17 

 

Plassering i VIS:   IK HMS , IK AKVA bio, IK AKVA teknisk 

 

 

Formål 

 

Kontrollere samsvar mellom  

 Regelverk/sertifiseringskrav og bedriftens system. 

 Krav i Global GAP- standarden 

 Bedriftens system og målsettinger mot faktisk utførelse 

Gjennomføre nødvendige endringer slik at krav regelverk/sertifiseringer/målsettinger 

tilfredsstilles.  

  

Hovedlovgrunnlag 

 Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter  

(Internkontrollforskriften) 

 Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) 

 Global GAP- standarden 

 

   

Revisjon av IK HMS , IK AKVA (biologi og teknisk) 

 

Revisjonene er i alle hovedtrekk lik for disse områdene da de 2 forskriftene er like i sine 

spesifikke krav til innhold i §5. 

   

Revisjon av IK-systemet skal foretas èn gang pr år og skal være gjennomført innen påske.  

Revisjonen skal  omfatte gjennomgang og evt. endringer av: 

 

 Risikoanalyser  

 Beredskapsplaner  

 Evt. handlingsplaner (HMS)   

 Prosedyrer innen IK   

  

Endringer i lovverk må vurderes slik at nødvendige endringer i IK-systemet blir gjennomført 
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Samsvar mellom krav/målsettinger og faktisk utførelse må kontrolleres. Årlig oppsummering 

av logger/rapporter på:  

 Kjemikalieforbruk 

 Sjekkpunkter på merdanlegg/fortøyning 

 Sjekkpunkter fiskehelse (helsekontroller) 

 Sjekkpunkter mattrygghet     

 Vernerunder 

 

Det utarbeides en kort rapport som oppsummerer hva revisjonsarbeidet har kommet fram til i 

kontrollene og forslag til endringer mht. både eksterne krav i lovverk og interne krav som 

revisjonen mener bør tilfredsstilles.  

 

Global GAP internrevisjon 

I forkant av de ordinære årlige Global GAP- revisjonene som DNVGL utfører skal GIFAS 

gjennomføre internrevisjon av storskala. Internrevisjonen gjøres ved å gå gjennom alle 

punktene i AF- og AB- sjekklisten som ligger på Global GAP- hjemmesiden 

http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/aquaculture/’ 

 

Alle punkt må besvares og det må beskrives hvor aktuell dokumentasjon er lagret, dvs om 

dokumentasjon er lagret i VIS, perm eller annet sted. Det må beskrives hvor i VIS 

dokumentene finnes eller navn på perm o.l. 

 

En Global GAP- internrevisjon er gyldig i 12 måneder. 

 

 

Ansvarsfordeling 

Hovedverneombudet har ansvaret for gjennomføring av revisjon av IK HMS-systemet for alle 

avdelingene (småskala og storskala).  

 

Roy har ansvaret for at IK-Akva-systemet blir revidert for storskala , mens Ronald har dette 

ansvaret for småskala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/aquaculture/
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Internkontroll 

akvakultur 

IK-AKVA og IK-HMS 

 

 
 

Sist oppdatert - Mars 2017 

 

 

 

 



 
 

1.Internkontroll HMS/AKVA – Formål i lovgivning 

§1 i IK-akva-forskriften - formålsparagrafen: 

”Sikre systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen” 

§1 i IK-HMS-forskriften - formålsparagrafen: 

"Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et 

forbedringsarbeid i virksomhetene innen  

- arbeidsmiljø og sikkerhet  

- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester  

- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall  

slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås."  

 

2. Aktuelle lover og forskrifter mht. IK AKVA og IK HMS 

Formålet er at alle ansatte skal vite hvor de finner lover og forskrifter for akvakultur.  

 

Lovgivningen inkl dets forskrifter finnes på på www.lovdata.no. For rømningssikring finner 

man både forskrifter og veileder på fiskeridirektoratets hjemmeside  www.fiskeridir.no. 

 

Viktige lover og forskrifter: 

 

- Akvakulturloven 

- Loven om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) 

- Dyrevelferdsloven 

- Forskrift om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften)  

- Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg 

- Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 

- Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet 

(NYTEK) 

- Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging 

og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 

- Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/
http://www.fiskeridir.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/fi/fi-20041222-1785.html&dep=alle&kort+,+titt=om+drift+av+akvakulturanlegg&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/fi/fi-20031211-1490.html&dep=alle&kort+,+titt=teknisk+standard&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/fi/fi-20031211-1490.html&dep=alle&kort+,+titt=teknisk+standard&


 
 

3.Hovedformål for GIFAS’s arbeid med internkontroll 

IK-AKVA: 

”Hensikten med internkontroll, her IK-AKVA, er gjennom oppfølging av gjeldende lovverk å 

oppnå tilfredsstillende mattrygghet, dyrevelferd, smittevern samt sikkerhet mot rømming 

samtidig som dette skal bidra til lønnsom drift innenfor rammene av miljømessig bærekraft.” 

IK-HMS: 

"Hensikten med GIFAS' hms-arbeid er å unngå ulykker, yrkessykdom og skader på miljø. 

Samtidig skal arbeidet gi god trivsel på arbeidsplassen og bidra til lønnsomhet og styrking av 

næringas omdømme". 

   

4. Innhold i IK-AKVA/IK-HMS 

Nettbasert visualisering av kvalitetssikringssystemet 

GIFAS benytter nettbasert visualiseringssystem VIS for  risikoanalyser, prosedyrer, planer, 

loggskjema, brukerhåndbøker, revisjons- og tilsynsrapporter , samt linker til lover og 

forskrifter.  

For myndighetsinnsyn ved revisjons- og tilsynsbesøk eller ved søknadsbehandling, kan vi 

etablere en tilgang med eget brukernavn og passord slik at systemet som helhet og detaljer i 

dette kan gjennomgås. Ved å kontakte oss, vil en slik tilgang kunne etableres raskt etter 

avtale. 

For å gi en kort filbasert innføring i hva systemet vårt inneholder mht IK Akva og HMS er 

hovedtrekkene tatt med 

Generelle prosedyrer  

- GIFAS IK AKVA målsetting 

- IK ansvarsfordeling 

- Avvikshåndtering (HMS + Akva) 

Prosedyren "GIFAS IK AKVA målsetting" omfatter også krav til revisjon. 

Rømming/rømningssikring (IK AKVA teknisk) 

- Risikoanalyse rømming 

- Tiltak mot rømming 

- Tiltak ved rømming 

- Generell håndtering av nøter 

- Kontroll av nøter før utsett 

- Daglig ettersyn av anlegg og utstyr i sjø 

- Inspeksjon av utstyr og anlegg i sjø 

- Kontroll og vedlikehold fortøyninger 

- Avviksrapportering 



 
 

Dette er de viktigste enkeltprosedyrene, men vi har også andre prosedyrer for 

driftsoperasjoner som beskriver sikkerhetsmessige forhold det skal tas hensyn til for å unngå 

rømming. Det gjelder smoltutsett, levering av slaktefisk etc. Dette er for øvrig også tatt med i 

beredskapsplan.    

Dokumentasjon: 

- Sertifikater/servicekort på nøter 

- Oversikt over merder med tilhørende notnr 

- Logg for gjennomført inspeksjon, rep./vedlikehold/utskiftning av fortøyninger og 

merder/merdanlegg  

- Avviksrapporter 

Smittevern, mattrygghet og dyrevelferd (IK AKVA biologi) 

- Risikoanalyse biologi 

- Smittehygieniske/dyrevernmessige tiltak for å hindre akutt sjukdomsutbrot (del av 

beredskapsplan) 

- Lusetelling 

- Vern av fisk mot predatorer 

- Avlusing 

- Håndtering av massedødelighet (del av beredskapsplan) 

- Dødfiskhåndtering 

- Måling og vurdering av miljøparametre 

- Analyse av fremmedstoffer i slaktefisk 

- Avvikshåndtering biologi 

I tillegg har vi bekreftelser fra fôrleverandør på kvalitetskrav til innhold i fôr mht. bruk av 

GMO, fremmedstoffer i råvarer etc.   

Dokumentasjon: 

- Analyserapporter 

- Sporbarhetsskjema 

- Altinn- rapporter på dødfisk og lusetelling 

- Egne logger på lusetelling 

- Rapporter fra tilsynsveterinær 

- Månedsrapporter 

Helse, miljø og sikkerhet (IK HMS) 

- Risikoanalyse HMS 

- Sikker adferd generelt 

- Sikker adferd risikooperasjoner 

- Merking og bruk av kjemikalier 

- Avviksrapportering 

- Krav til bruk av sikkerhetsutstyr 

- Hygiene 

- Vernerunder generelt 

- Vernerunde landbase Sund 



 
 

- Vernerunde landbase Nordvågen 

- Vernerunde Langholmen 

- Vernerunde Oldervika 

- Vernerunde Stivika 

- Vernerunder katamaraner 

Dokumentasjon: 

- Vernerunderapporter 

- Avviksrapporter 

- Logg bruk av kjemikalier 
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