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Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal 

uttalelse -Marine Harvest Norway AS 959 352 887 - Biomassøkning ved lokalitet 

Nordfugløy i Gildeskål kommune   

Viser til søknad fra Marine Harvest Norway AS datert 20.03.2018. Søknaden gjelder endring av 

tillatt biomasse ved akvakulturlokalitet 11129 Nordfugløy for matfisk av laks, ørret og regnbueørret 

i Gildeskål kommune i Nordland. Lokaliteten er i dag klarert for en biomasse på 5460 tonn MTB. 

Det søkes nå om økning av tillatt biomasse til 6240 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. 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. 

 
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  

mailto:lysningsbladet@norge.no
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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: Marine Harvest Norway AS org. 959 352 887 

Søknaden gjelder: Endring av tillatt biomasse 

Søkt størrelse: 6240 tonn MTB 

Lokalitet: 11129 Nordfugløy 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º05,035` Ø 13º51,411` 

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 

 

 

 

Steinar Randby 

seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

 

Kopi til:    

Jonathan Vaz    

Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Sandviken 5835 BERGEN 
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Kart 1007637 

Kvittering 1007638 

180215 Nordfugløy helserapport 1007640 

Bedøving og avliving 1007641 

Beredskapsplan MH 1007642 

Beredskapsplan Nordfugløy 1007643 

Dødfisk prosedyre 1007644 

Hold rensefisk 1007645 

Mottak rensefisk 1007646 

Måling oxygen 1007647 

Prosedyre Oxygen 1007648 

Smoltutsett 1007649 

Splitting-flytting 1007650 

sulting av fisk 1007651 
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15-1-17C Nordfugløy 1007653 

29-1-17B Nordfugløy 1007654 

Søknadsskjema Norfugløy 1010357 

41-3-18FU Nordfugløy 1010396 
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LOKALITET 

Nordfugløy 

LOK. NR. / 

KONSESJONSNR. 

11129 / NG0008 

GENERASJON 

1702G / V17 

DATO 

15.02.18 

SJØTEMPERATUR 

6,5 °C 

ANTALL FISK (UKE 7) 

1 310 562 stk 

SNITTVEKT (UKE 7) 

GL: 3124 g (2769-3350 g) 

GÅ: 2150 g (2044-2208 g) 

SETTEFISK 

Glomfjord (M2,3,4,5,6,7,9) 

Grytåga (M8,10,12) 

ANLEGG 

160m x 10 

PREDATORVERN 

Toppnett 

VAKSINE 

Pentium Forte Plus 

DØDELIGHET SISTE UKE (UKE 7)/ 

AKKUMULERT DØDELIGHET 

GL: 0,44 % / 8,9 % 

GÅ: 0,36 % / 4,1 %  

SIKT VANNSØYLE 

God 

NØTER 

Ok 

APPETITT / TILVEKST (UKE 7) 

GL: 0,39/0,35% 

GÅ: 0,45/0,40 % 

HYGIENE OG ORDEN 

God 

RENSEFISK 

Berggylt 

Rognkjeks 

INNBLANDING (%) 

7,7 % 

DØDELIGHET RENSEFISK (AKK.) 

17,8 % 

FOREBYGGENDE TILTAK LUS 

Luseskjørt 

TILSTEDE FRA ANLEGG 

Harald, Amund, Geir. 

SISTE HELSEKONTROLL 

11.12.2017 

HELSEKONTROLLNR. 

1-2018 

SYKEBESØK/RUTINE 

Rutinebesøk 

Diagnoser siden utsett 

DATO JOURNAL REFERANSE DIAGNOSE KOMMENTAR 

- - - Hjerte – og 

skjellettmuskelbetennelse (HSMB) 

I settefiskanlegget, før 

utsett 

22.05.2017 2-2017 FVG-ANABSZ2Q-

RH 

HSMB Glomfjord:  

5x histologi M9 

31.05.2017 

 

3-2017 FVG-JGKT86UP-

RH 

Hemoragisk smoltsyndrom (HSS) Grytåga: 

2x histologi M10 

3x histologi M8 

5x PCR hjerte/gjeller M10 

5x PCR hjerte/gjeller M8 

 

PG0311580-00 

(Smolttimer) 

Spredning i smolt-status: 

indikasjoner på sub-optimal 

smoltifisering på en del av gruppen 

27.07.17 5-2017 FVG-2FT7C326-

COH 

HSMB Glomfjord:  

2x M3 

2x M5 

1x M4 

27.09.17 6-2017 FVG-F8QY3Q26-

COH 

Bakterieinfeksjon (4/5 fisk). 

Tenacibaculum sp. (2/5 fisk) 

5x histo rognkjeks 
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01.11.17 8-2017 FVG-4GZE273D-

COH 

HSMB 5x histologi laks GÅ-gr 

01.11.17 8-2017 FVG-HM8YPK5K-

RB / FVG-

HM8YPK5K-RH 

Ingen. Varierende enkeltfunn 5x histologi rognkjeks 

6x bakteriologi (BA+MA) 

20x PCR nyre 

11.12.17 9-2017 FVG-KMH9UQU5-

COH 

Ingen. Varierende enkeltfunn 5x histologi RK 

3x bakt MA/BAS RK 

16.12.17 9-2017 FVG-P2P8YDSB-

RH1 

4/5 Blødning i bløtvev rundt øye, 

5/5 tap av hornhinneepitel (usikkert 

om det er postmortell skade). 

5x histologi Laks M7 

Historikk 

Utsett, april 2017: det ble satt ut ca. 983.000 smolt fra Glomfjord i uke 15 2017. Fisken var 190 gram i 

gjennomsnitt og ble fordelt på 7 merder. Temperaturen ved utsett var 4,8 °C. Det ble opplyst at fisken hadde 

god appetitt etter utsett og kom god i gang på fôr. Fisken hadde påvist HSMB i settefiskanlegget og det hadde 

vært noe dødelighet i forbindelse med dette før utsett i sjø. Dødeligheten var moderat i dagene etter utsett og 

var nedadgående den påfølgende uken. Ved helsebesøk en uke etter utsett var dødfisk-bildet dominert av 

HSMB-symptomer. 

 

Mai 2017: 0,18-0,22 % dødelighet, som var litt opp fra april. Merd 7 og 9 skilte seg ut med høyere dødelighet 

enn de andre. Stort sett HSMB-tegn på dødfisken. Noe påslag av lus fra midten av måneden. Utsett av fisk 

fra Grytåga i tre merder (M6, 8, 10) i uke 21. M8 og 10 var fra samme gruppe, og hadde høy dødelighet etter 

utsett. Fisken bar preg av ufullstendig smoltifisering. Fisken i M6 var en annen gruppe og klarte seg vesentlig 

bedre etter utsett. Fisken i merd 8/10 var 139 g ved utsett, fisken i merd 6 var 92 g ved utsett.  

 

Juni 2017: enkeltmerder fra Glomfjord-gruppa med relativt høy HSMB-dødelighet. Grytåga-gruppen hadde 

stabilisert seg og det så vesentlig bedre ut. Utfôring av SLICE fra midten av måneden. Det ble brukt fôr fra 

Aquamed/Polarfeed og appetitten droppet markant ved fôrbytte. Dette gjorde at utfôringstiden ble lengre enn 

planlagt. Appetitten tok seg opp noe etter hvert, men ble liggende på ca. 0,7 %. Beregnet utfôring var 1,2 % 

på GL-gruppen og 1,45 % på GÅ-gruppen. 

 

Juli 2017: Slicekur avsluttet, god appetitt, fine forhold, lave lusenivåer. Dødelighet siste måned varierte med 

0,07-4,7 på merdnivå. Merder 2,3,4,5,7 utmerket seg spesielt. Påvist HSMB, som også har vært gjeldende 

tidligere.  

 

August-september 2017: etter en dødelighetstopp i siste halvdel av juli, stabiliserte dødeligheten seg normalt 

i starten av august. Deretter stabilt lav dødelighet (0,01-00,6 % pr. uke på merdnivå). En god del skottelus i 

anlegget, og dette kompliserte lusetellingene noe. Noe økt nivå av lakselus og tiltak ble vurdert fortløpende. 

 

Oktober 2017: dødelighetstopp grunnet HSMB på Grytåga-gruppen, stabilt normal dødelighet i Glomfjord-

gruppen. Slice-behandling som ga nedadgående lusetall siste halvdel av måneden, særlig på bevegelige og 

lite påslag av fast lus. Noe variabelt for kjønnsmodne lus, men også der en mildt nedadgående trend evt. 

stagnering.  
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November 2017: dødeligheten ned til normalt nivå på GR-gruppen. Stabilt lav dødelighet på GL-gruppen. 

Relativt stabile lusenivå, men noe økende tendens. Høy dødelighet på rognkjeks, uten noe klart svar på årsak 

gjennom flere prøveuttak.  

 

Januar-februar: Avlusing med FLS-spyler (24.01.18-02.02.18). Det ble informert at avlusing gikk bra, men 

det var ved besøk en forhøyet dødelighet. Mye sårskader og indre tegn til sirkulasjonssvikt.  

Dødelighet og obduksjon 

MERD LAKS RK BN OBDUKSJONSFUNN PRØVEUTTAK 

2 60 - - Laks: Dødfisk fra samtlige merder ble obdusert. 

Sår på fremste del av buk, sår langs sidene (bakre 

del), snute/hodesår, dårlige finner og skjelltap var 

gjennomgående funn i alle merder. Det ble også 

sett et stort innslag av fisk med blodkoagel i 

hjertehule, væske i bukhule, misfarget lever med 

fibrinlag. Om lag ¼ hadde fôr i tarm.  

 

 

Rognkjeks: Rognkjeks fra om lag halvparten av 

merdene ble undersøkt. Ved besøk ble det ikke 

prioritert å ta prøver av rognkjeksen. Funn ved 

obduksjon var sår på snute/hodet, samt finneråte. 

Det ble ikke sett noen indre forandringer som 

pekte mot sykdom. Om lag halvparten hadde fôr i 

tarm.  
 

Berggylt: ingen døde  

Laks:  

10x PCR (PD/ILA) 

  
3 190 - - 

4 18 - - 

5 134 - - 

6 68 - - 

7 195 - - 

8 96 - - 

9 123 - - 

10 212 - - 

12 68 - - 

 

 

OPPSUMMERING 

Laks: Funn og observasjoner fra laksen tyder på skader etter avlusingen, med sår langs sidene og sår på 

undersiden av buk (bilde 1 og 2). Det var også fisk med slitte finner, med bare finnestråler igjen av brystfinner 

og bukfinner. Det ble sett indre tegn til sirkulasjonssvikt hos en stor del av fisken, både fra Glomfjordgruppen 

og Grytågagruppen.  
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Bilde 1 og 2. Representative sårskader som ble sett på fisken. 

 

Rognkjeks: Obduksjonen av rognkjeksen gav ingen mistanke om sykdom utenom sår og noe finneråte.  

 

  

 

REGISTERTE DØDELIGHETSÅRSAKER (FEB 18) 

Ikke prioritert. 
 

Observasjoner 

Under avlusing ble fisk flyttet fra opprinnelig merdnr. til nye merdnr.: 

 

Tabell 1 Oversikt over endring i merdnummer etter avlusing.Tabell 2 Oversikt over endring i merdnummer etter 

avlusing.. 

Dato for avlusing  Merdnr. Merdnr. før avlusing Fiskegruppe 

24.01.18 3 5 GL 

25.01.18 5 7 GL 

26.01.18 7 9 GL 

27.01.18 12 10 GR 

29.01.18 9 11 GL 

29.01.18 10 8 GR 

30.01.18 8 6 GR 

01.02.18 4 2 GL 

01.02.18 6 4 GL 

02.02.18 2 1 GL 

 

Fisken ble observert fra merdkant og på kamera. Det ble observert et titalls svimre med sår fra merdkant. Det 

ble opplyst om at appetitten var moderat.  

 

GL: Dødeligheten i uken etter avlusing var 0,9 % (uke 6), mens den i uken for besøk (uke 7) var nedadgående 

med 0,44 %.  
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GR: Dødeligheten i uken etter avlusing var 0,22 % (uke 6), mens den i uken for besøk (uke 7) var 0,36 %. 

Denne gruppen ble avluset sist. 

 

  

Endo-/ektoparasittstatus 

Det ble ikke gjennomført lusetelling ved besøk. 

 

 
Figur 1 – utvikling av lakselus pr. uke hos Marine Harvest lok. Nordfugløy fra oktober 2017 til februar 2018. Fordelt på livsstadium. 

 

Rensefisk  

 

Fôring Bergnebb: Flere poser med våtfôr i merdene, nært skjulene. Daglig 

påfyll.  

Rognkjeks: fôret via sentralfôringsanlegget. Det ble også informert 

om at det håndfôres. 

Skjul Ok 

Rene nøter Ok 

Rutiner for utstortering av levende 

fisk fra dødfiskhåv 

Sorteres ut for hånd. 

Behandlingshistorikk og medikamentbeholdning 
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Ukenummer

UTVIKLING LAKSELUS
Marine Harvest lok. Nordfugløy

Fastsittende Små B Store B Kjønnsmoden hunn 2 per. glid. gj.snitt. (Fastsittende)
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Finquel vet. 1 boks (1000 g), reseptnr. 503808. Batchnr.: 17FO98-1. Utløpsdato: 05-2019 

Uke 25 SLICE vet., ca. 63 tonn, 10 mg EB / kg. Tom uke  27 

Uke 41 SLICE vet., ca. 163 tonn, 10 mg EB / kg. Tom uke 43 

 

   EFFEKTSEVALUERING 

TIDSPUNKT RESEPT REF. METODE/MEDIKAMENT FASTSITTENDE BEVEGELIG KJØNNSMODEN HUNN 

Uke 25-26 506007/506008 SLICE vet. 85-100 % 57 % - 

Uke 41-43 506035 SLICE vet.    

Hygiene/orden 

Det var god orden og hygiene på anlegget. Dødfisk ble oppbevart i egnede beholdere og kvernet på anleggets 

flåte. Mannskapet hadde svært gode rutiner for vask/desinfeksjon av båt/utstyr etter røkting. 

Fiskevelferd 

Fiskehelsetjenesten hadde ingen bemerkninger.  

Oppsummering og kommentarer 

Ved besøk ble det tatt en gjennomgang av driftsjournal, inspeksjon av anlegget og obduksjon av dødfisk. 

 

Siden det hadde vært gjennomført avlusing på lokaliteten i slutten av januar, var det forventet en topp i 

dødelighet og sår i ettertid. Sår som ble sett ser ut til å være forenelige med skader etter trenging og 

mekanisk avlusing. Dødfisken hadde også tegn til sirkulasjonssvikt, det er tidligere påvist HSMB både i 

Glomfjord og Grytåga gruppen. Det var like skader på tvers av fiskegruppene, men det kunne se ut som det 

var noe mer sårskader på glomfjordfisken. 

 

Den samlede dødeligheten i anlegget etter endt avlusing lå i uke 6 på 0,7 %, mens den i uke 7 var 

nedadgående med 0,42 %. Dødeligheten ble fulgt bra opp fra anleggets side, ved at dødfisken ble trukket 

flere ganger per dag. 

 

Videre utvikling: Det forventes at toppen i dødelighet er nådd, men at det fortsatt vil kunne sees en del sår 

fremover.  

 

Det var rent og ryddig i båter, på flåten og i anlegget for øvrig. Mannskapet hadde gode rutiner for 

ivaretakelse av smittehygiene. 
 

 

Sandnessjøen 20 /02-18            
Kristine Vatnan 

 
Fiskehelsebiolog  
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Mail: kristine@havet.as 
Mob.: +47 95243069 
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Bedøving og avliving  
 

1. Formål: 

Prosedyren skal sikre at all fisk blir bedøvet, avlivet og utblødd på en velferdsmessig måte.  

 

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 

 
Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

Utstyr for 

bedøving og 

avlivning 

Begge fabrikkene benytter Si7 for bedøving og avliving. 

 

T52: fire kanaler og en etterkontrollstasjon. 

N1115: åtte kanaler og to etterkontrollstasjoner. 

 

Krav  Fisk skal ikke eksponeres for luft lengre enn høyst nødvendig. 

 Etter etterkontroll skal det ikke forekomme stunne- eller 

bløggefeil. 

 Alle som betjener rigg eller etterkontroll skal ha opplæring i 

fiskevelferd minimum hvert 5. år.  

Opplæringen skal utføres av institusjon godkjent av 

Mattilsynet. 

Se forøvrig generell prosedyre og skjema for opplæring. 

Operatør 

 

 

Produksjonsleder 

Kontroll Det skal minimum daglig ved oppstart utføres test av 50 fisk. 

 

Fisken kontrolleres for stunnetreff, bløggesnitt (se figur for riktig 

snitt), øyerefleks, bevegelser gjeller/munn og synlige tegn på liv.  

 

Øyerefleks kontrolleres ved at fisk holdes horisontalt og vippes fra 

side til side.  

Øyet skal da ikke bevege seg dersom fisken er riktig bedøvd. 

 

 

 

Nødvendige opplysninger registreres i filen  

«Kontroll av bedøving og avliving» i Sharepoint. 

 

 

Ut over skriftlig kontroll må bedøving og avliving overvåkes 

kontinuerlig under produksjon.  

Operatør 
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Produksjonsleder 

 

 

 

Utblødning Fisk skal blø ut i utblødningstank.  

 

For nærmere beskrivelse av oppholdstid, fyllingsgrad i tank og 

temperatur vises det til lokale arbeidsbeskrivelser for drift av 

tanker. 

 

Operatør  

Kalibrering av 

sensorer 

(temperatur) 

Se egen prosedyre for kontroll og kalibrering. Teknisk avdeling 

Håndtering av 

utkastfisk  

Utkastfisk skal avlives fortløpende uten unødig opphold. Avliving 

skal foregå på en måte som ivaretar fiskevelferd. 

Nødvendig utstyr skal til en hver tid befinne seg på avdelingen. 

Operatør  

Avviksbehandling Ved eventuelt avvik skal skiftleder eller tekniker varsles.  

Mulig feil i maskin skal søkes og feilrettes umiddelbart slik at 

fiskevelferd og kvalitet ivaretas. 

Ny kontroll skal gjennomføres etter feilretting. 

 

Avvik registreres i TQM. 

 

Den som 

oppdager avviket 

 

 

 

 

 

3. Annen informasjon 

 
 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
24112016JF Lagt til punkt ang håndtering av utkastfisk 
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Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway 
 

Formål: 

Dette dokumentet er ment som en sjekkliste / hjelp til å håndtere ulike typer uhell eller kriser. I tillegg gir det 

informasjon om krav til beredskap, varslingsflyten ved ulike typer hendelser.  

Generelt skal informasjonsflyt følge  

 

Den som har oppdaget hendelsen – nærmeste linjeleder – driftsleder – nærmeste leder i kriseteam.  

 

NB: Dersom den som varsler videre ikke får kontakt med vedkommende/gruppe som skal varsles, skal neste 

person/gruppe på varslingsliste varsles direkte. 

 

Dokumentet er felles for alle områder og avdelinger i Marine Harvest Norway; terminal, industri, matfisk, 

ferskvann, salg og logistikk. 

 

I tillegg til dette dokumentet finnes regionspesifikke eller områdespesifikke varslingslister.  

 

Ved kriser som berører områder relatert til standarder vi er sertifisert etter skal sertifiseringsselskap, DNV og 

SAI Global også varsles. Dette gjøres av kvalitetsleder eller kvalitetskoordinator. 

 
Dokumentet omhandler følgende type hendelser: 

 

1. Alvorlig personskade.............................. side 2 

2. Dødsfall på arbeidsplassen..................... side 3 

3. Savnet person........................................... side 4 

4. Brann eller eksplosjon............................  side 5 

5. Havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr side 6 

6. Strømstans og/eller teknisk svikt slakteri  side 7 

7. Alger, maneter og massedød av fisk.......  side 8 

8. Rømming av fisk......................................  side 9 

a. Tiltak for å redusere risiko for rømming 

b. Tiltak dersom rømming har skjedd 

9. Lakselus og resistens ..............................  side 11 

10. Listeførte sykdommer ............................  side 12 

11. Alvorlige utslipp/ forurensning..............  side 14 

12. Kriser vedrørende mattrygghet.............  side 15 

13. Massefravær av ansatte..........................  side 16 

14. Systemsvikt……………………………..  side 17 
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1. Alvorlig personskade 
 

Ved ulykke som medfører alvorlig personskade, den som første oppdager fare eller er den først ankomne til 

en ulykkes-/skadeplass, skal igangsette tiltak. 

 
Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Vurdere skade Vurdere omfang av skade – kontakte legevakt evt. 113 Den som oppdaget 

skaden 

Behandle Behandle skade så godt som mulig, følg henvisning fra lege/113. Den som oppdaget 

skade 

Varsle Alvorlige personskader/ fraværskader skal umiddelbart varsles linjevei 

til Region direktør og videre til adm. dir.  og ihht 

varslingsliste ”Ulykke/alvorlig personskade”.  

 

Driftsleder/ 

avdelingsleder 

Transport Frakte person til sykehus/lege evt. vente på sykebil – avtale med 

legevakt 

Den som oppdaget 

skaden 

Støtte Psykisk støtte til skadede 

 

Kriseteam 

Sikre Sikre skadestedet for evt. inspeksjon arbeidstilsyn/politi 

 

Kriseteam 

Etterbehandling Få hjelp til etterbehandling av arbeidskolleger der dette er nødvendig. 

(kontakter BHT) 

 

Kriseteam 

Utredning/ 

evaluering 

Hvis eksterne firma er innblandet i ulykken skal driftsleder/linjeleder 

sørge for at det foreligger en skriftlig utredning i etterkant av ulykken. 

 

Driftsleder/ 

avdelingsleder 

 
 

 

Varsling ved alvorlig personskade 

 

Ansvarlig for varsling Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Lege  

AMK – 113 

Driftsleder/avdelingsleder 

 

Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder 

 

Fabrikksjef/områdeleder Regions direktør 

VO 

Regions direktør Regionalt kriseteam 

HR-avdeling 

HVO 

 

Kriseteam Bedriftshelsetjenesten 

Pårørende 

Arbeidstilsynet 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

 

 

 

 

 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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2. Dødsfall på arbeidsplassen 
 

Den som første oppdager fare eller er den først ankomne til en ulykkes-/skadeplass, skal igangsette tiltak. 

 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

HLR Gjenopplivningsforsøk skal igangsettes Den som først 

oppdager  

Ring 113 Varsle 113, følg deres henvisninger. Den som først 

oppdager 

Varsle Dødsfall skal varsles ihht Varslingslisten ”Ulykke/alvorlig 

personskade”.  

 

Driftsleder/ 

avdelingsleder 

Sikre stedet Ved dødsfall skal stedet sikres til etter at politi og arbeidstilsyn har vært 

på stedet, og gjort sine undersøkelser. 

 

Driftsleder/ 

avdelingsleder 

Sorgen bearbeides Det skal legges til rette slik at de nærmeste kollegene får mulighet til å 

bearbeide sorgen. Regionalt kriseteam kontakter BHT 

 

Regionalt Krise 

Team 

 

 
Varsling ved dødsfall på arbeidsplassen 

 

Ansvarlig for varsling Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Lege  

AMK – 113 

Driftsleder/avdelingsleder 

 

Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder 

 

Fabrikksjef/områdeleder Regionsdirektør 

VO 

 

Regions direktør Regionalt kriseteam 

HR-avdeling 

HVO 

 

Kriseteam Bedriftshelsetjenesten 

Pårørende 

Arbeidstilsynet 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

 

 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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3. Savnet person 
 

Den som første oppdager at en person er savnet, eller har mistanke om dette, skal igangsette tiltak 

 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Kontakte Prøve å få kontakt med vedkommende på telefon/mobil/VHF. 

 

 

Den som oppdager 

at person er savnet 

Lete Lete/ søke etter den savnede innendørs og utendørs. 

 

 

Den som oppdager 

at person er savnet 

Varsle Ved savnet person skal det varsles ihht varslingsliste ” Ulykke/alvorlig 

personskade” 

 

Den som oppdager 

at person er savnet 

Søke Skaffe båter og mannskap klar til søk. 

 

 

Driftsleder/ 

avdelingsleder 

 

 
Varsling ved savnet person 

 

Ansvarlig for varsling Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Politi 

AMK – 113 

Driftsleder 

 

Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder 

 

Fabrikksjef/områdeleder Regions direktør 

VO 

 

Regions direktør Regionalt kriseteam 

HR-avdeling 

HVO 

 

Kriseteam Bedriftshelsetjenesten 

Pårørende 

Arbeidstilsynet 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

 

  
  

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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4. Brann eller eksplosjon 
 

Ved brann/eksplosjon og andre situasjoner hvor det kan være fare for brann / eksplosjoner, skal fabrikker 

forholde seg til industrivernprosedyrer.  
 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Tiltak ved alarm/ 

brann 

Ved alarm skal alle komme seg ut av bygget og se etter at 

arbeidskolleger kommer seg ut. 

 

Ved branntilløp på flåte bør flåte forlates. 

 

Ved brann i båt der det er sannsynlig at man må hoppe på sjøen - sjekk 

at patronen i vesten sitter skikkelig i og ta på evt. 

flytedrakt/redningsdrakt. 

 

Ved brann/eksplosjon på industrianleggene skal industrivern 

umiddelbart iverksette handling ihht lokale industrivernplaner. 

 

Den første som 

oppdager fare 

 

Ansatte involverte 

 

 

 

 

Industrivernleder 

Kontakt 110 Brannvesenet skal varsles – ring 110 Den første som 

oppdager fare 

Lokalisere brann Om mulig lokalisere brannen, og forsøke å slukke så fremt den ikke er 

for stor. Viktig at man ikke setter liv og helse på spill. 

 

Den første som 

oppdager fare 

Varsling Brann og eksplosjoner skal varsles i hht varslingsliste ”Ulykke/alvorlig 

personskade 

 

Drifts leder 

Varsle naboer Ved fare for spredning skal naboer varsles 

 

Driftsleder 

 

 

 
Varsling ved brann eller eksplosjon 

 

Ansvarlig for varsling Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Brann - og redningsvesenet 110  

Driftsleder 

 

Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder 

 

Fabrikksjef/områdeleder Regions direktør 

 

Regions direktør Regionalt kriseteam 

 

Kriseteam Bedriftshelsetjenesten 

Pårørende 

Arbeidstilsynet 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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5. Havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr 

 
Ved havari av båt  / flåte / anlegg eller utstyr, den som første oppdager fare eller er den først ankomne til en 

ulykkes-/skadeplass, skal igangsette tiltak. 

 
Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Varsling Varsle politi, 112., varsle overordnede som etablerer kriseteam 

 

Den som oppdager 

hendelsen 

Berørt ansatt 

 

Søke hjelp Ta kontakt med nærliggende anlegg, båter osv; gjøre anrop om hjelp. 

 

Den som oppdager 

hendelsen 

Berørt ansatt 

 

Evakuering Båt: Der man har anledning til det, ta på redningsdrakter evt. komme seg 

i redningsflåte 

 

De som er ombord 

Sikring Få tak i båt som kan hjelpe til med å sikre flåte/anlegg fra videre havari 

 

Regionalt 

kriseteam 

 

 
Varsling ved havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Politi – 112 

Kystverket –  

Redningsskøyte –  

Driftsleder 

 

Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder 

 

Fabrikksjef eller 

områdeleder 

 

Regions direktør 

Regionsdirektør Regionalt kriseteam 

 

Kriseteam Bedriftshelsetjenesten 

Pårørende 

Arbeidstilsynet 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

 

 

  

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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6. Strømstans og/eller teknisk svikt slakteri  
  
Ved strømstans og/eller annen teknisk, skal følgende tiltak iverksettes for å opprettholde god fiskevelferd og 

unngå tap/skade på fisk. Tiltak skal iverksettes så raskt som mulig, og også for kortere stanser dersom fisken 

viser tegnt på stress. 

 
Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Stanse innpumping Slipp ned or-kast/trenging ventemerd, stopp trenging brønnbåt, samt tøm 

pumperør dersom mulig.  

 

Dersom forlenget oppholdstid i levendekjølingstank skal  CO2-nivå 

senkes og O2 tilførsel økes. Fiskens tilstand overvåkes. 

 

Driftsleder 

ventemær 

Tømme 

levendekjølingstank 
Ved svikt som forventes vedvare mer enn en time skal 

levendekjølingstanken tømmes for fisk dersom drift av utstyr tillater det. 

Om mulig kan evt tank kjøres fram manuelt, fisk bløgges manuelt og 

deretter flyttes over til utblødningstank manuelt. 

 

Leder slakteri 

Hindre fisk i å ligge 

i luft 
Alle posisjoner i fabrikken skal tømmes for fisk så langt det lar seg gjøre. 

Fisk kan evt pakkes manuelt. Flytting av fisk til kar med is vurderes ut i 

fra kjernetemperatur. 

 

Leder slakteri/ 

fillet 

Varsling Dersom noe uforutsett skjer og man ikke får gjennomført overnevnte 

rutiner, og dette resulterer i redusert fiskevelferd og/eller tap av fisk/ 

kvalitetsforringelse skal det varsles om dette til mattilsynet i henhold til 

slakteriforskriftens §9 på saker som vedgår fiskevelferd .  

 

Salgsavdeling varsles ved mistanke om kvalitetsforringelse. 

 

Kvalitetsleder 

   

 

 
Varsling ved strømstans og/eller teknisk svikt slakteri 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Avdelingsleder 

Avdelingsleder Fabrikksjef og kvalitetsleder 

 

Fabrikksjef  Regions direktør (behov vurderes) 

 

Kvalitetsleder Lokalt mattilsyn og salg (behov vurderes) 
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7. Alger, maneter og massedød av fisk 

 
Ved dødelighet som overstiger kapasiteten på vårt eget utstyr for opptak og behandling av dødfisk og/ eller andre 

situasjoner hvor det er grunn til å frykte stor dødelighet i anlegget, så som ved alger, maneter, ferskvannstilstrømming 

eller fare for sykdomsutbrudd av annen art. 

 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Varsle 

 

Ved massedød varsles i hht varslingsliste ”Alger, maneter og massedød 

av fisk” 

Driftsleder 

Opptak 

 

Fortsett opptak av dødfisk med tilgjengelige midler Driftsleder 

Vurdere 

bemanning 

 

Vurder behov for ekstra mannskap Driftsleder/ 

fiskehelseleder 

Vurdere bistand Vurder omfang, om nødvendig bruk av dykkertjeneste for å få oversikt Driftsleder/ 

fiskehelseleder 
Oksygenerings-

utstyr 

Vurdere behov for oksygenering-, beskyttelsesutstyr for å lindre 

oksygenstress på fisk som er utsatt for algeangrep/gjelleskade, men 

fortsatt er i live og/eller der hvor algesituasjonen tilsier langvarig nedsatt 

oksygennivå 

Driftsleder/ 

fiskehelseleder 

Sikre kapasitet 

ensilasje 

 

 

Sikre kapasitet for å ta unna forventet dødelighet de neste dagene (ekstra 

kvern, ensileringsmiddel, ensilasjetanker). Sjekk logistikk, kapasitet hos 

mottaker. 

Driftsleder/ 

områdeleder 

Direktelevering  Vurder direktelevering av dødfisk til mottaker (krever dispensasjon fra 

Mattilsynet) 

Fiskehelseleder/ 

områdeleder 

Sikre kapasitet 

båt 

Vurder, evt sikre beredskap på båt med pumpesystemer (brønnbåt, 

arbeidsbåt, fiskebåt) 

Fiskehelseleder/ 

områdeleder 

Årsak og 

prøvetaking 

 

Vurder årsak og prognose, evt sikre prøver (vannprøver, fisk), konferer 

med fiskehelseleder. OBS hygiene ved kontakt med arbeidsbåter, 

dykkere osv hvis årsak ikke er avklart som ikke- smittsom. 

Fiskehelseleder 

Nødslakt 

 

Vurder nødslakt ut fra forhold på anlegg, i båt eller i ventemerd. Evt 

endring i slakteplan gjøres sammen med slakteplanlegger og driftsleder 

ventemerd. 

Fiskehelseleder 

 

 

Slakteprioritet Sikre at aktuell fisk har prioritet på slakteriet, og at den kan slaktes uten 

foregående merdsetting 

Driftsleder 

ventemerd / 

fabrikksjef 

Smittehygiene Dersom relevant, foreta vurdering av og iverksette relevante 

smittehygienisk beredskap for håndtering, transport og slakteri samt sikre 

at berørt personell er kjent med og forstår disse. Skjer nødslakting på 

grunnlag av sykdom følges prosedyre id 30972 «Hygieneplan ved 

utslakting av syk fisk» dersom relevant. 

Fiskehelseleder/ 

Kvalitetsleder 

Forsikring Varsle forsikringsselskap Produksjonssjef 

 
Varsling ved alger, maneter og massedød av fisk 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Driftsleder 

Driftsleder 

 

Områdeleder/fabrikksjef og fiskehelseleder 

Fabrikksjef eller 

områdeleder 

Regionsdirektør 
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Regionsdirektør Regionalt kriseteam 

Kriseteam 

 

Mattilsynet 

Planning og evt salgsavdeling dersom dødelighet påvirker slakteplan 

Forsikringsselskap 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

8. Rømming av fisk 

 
a) Tiltak for å redusere risiko for rømming 
Avgjørende for å begrense skade ved rømming, er å oppdage denne tidligst mulig. Dette oppnås med en 

systematisk overvåkning samt et bevisst forhold til arbeidsoperasjoner som representerer økt 

rømmingsrisiko.  

Akvakulturdriftsforskriften §37. 

 
Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Risikoanalyse Anlegget skal ha gjennomført risikovurdering med hensyn på å 

minimalisere risiko for rømming 

Driftsleder/ 

Områdeleder 

 

Risiko-

operasjoner 

Anlegget skal ha identifisert hvilke driftsoperasjoner som innebærer 

risiko for rømming herunder krav til operasjoner som innebærer 

håndtering av fisk, lasting og lossing. Slep av merder med fisk i er ikke 

tillatt i selskapet.  

Driftsleder/ 

områdeleder 

 

Risiko-

reduserende 

tiltak 

For hver risikooperasjon skal det gjennomføres relevante 

risikoreduserende tiltak 

 

Driftsleder/ 

områdeleder 

 

Systematisk 

overvåkning 

Anlegget skal ha etablert rutiner slik at eventuelt rømming kan oppdages 

raskest mulig 

Driftsleder 

Dokumentasjon Etablert systematisk overvåkning, gjennomført risikovurdering og tiltak 

skal dokumenteres 

Driftsleder/ 

områdeleder 

 

 
b) Tiltak dersom rømming har skjedd 
Den som først oppdager at rømming av fisk skjer, eller får mistanke om det, har plikt til å sørge for at lokale 

myndigheter blir varslet og at umiddelbare tiltak blir igangsatt. 

Akvakulturdriftsforskriften §38 og § 39. 

 
Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Varsle Ved rømming varsles iht. Varslingsliste ”Rømming av fisk” Den som oppdager 

hendelsen 

 

Finne årsak Vurdere årsak og omfang av rømming Driftsleder/ 

områdeleder 

 

Redusere omfang Ved skade på not repareres skaden umiddelbart 

 

Driftsleder 

Vurdere Kontakte evt. dykker for vurdering og reparering av skade Driftsleder/ 

områdeleder 

 
Gjenfangst garn Starte gjenfangst med garn straks rømming oppdages/mistanke 

(minimum 2 timer etter at rømming ble oppdaget/mistanke) 

Driftsleder/ 

områdeleder 

 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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Dusør Vurdere behov for bruk av dusør for å stimulere til økt fiske blant 

fritidsfiskere 

Produksjonssjef/ 

regionsdirektør 

Offentlig 

informasjon 

Vurdere behov for oppslag på lokale samlingssteder som synliggjør type 

fisk som har rømt, samt dusørordning og kontaktperson 

Produksjonssjef/ 

regionsdirektør 

Gjenfangst fiske Kontakte lokale fiskere/ fiskemottak for gjenfangst Driftsleder/ 

områdeleder 

Assistanse Kontakte evt. naboanlegg for assistanse ved gjenfangst Driftsleder/område

leder 
Varsle 

myndigheter 

Varsle Fiskeridirektoratet. Dette skal skje uten forsinkelser etter at 

hendelsen ble oppdaget, senest 2 timer etter at hendelsen/mistanken ble 

oppdaget. 

 

Varsle Mattilsynet. Hvis fisken er i karantene på grunn av 

medisinbehandling, sykdom etc., skal mattilsynet varsles.  

 

-Områdeleder sjø 

-Produksjonssjef 

Ferskvann 

 
 

Fiskehelseleder 

Varsle forsikring Varsle forsikringsselskap Regionalt 

kriseteam 

 
Varsling ved rømming av fisk 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Driftsleder 

Driftsleder 

 

Sjø            Områdeleder 

Ferskvann  Produksjonssjef 

Fabrikk      Fabrikksjef 

Områdeleder 

Produksjonssjef FV 

Fabrikksjef 

 

 

 

 

 

 

Driftsleder 

Produksjonssjef/fabrikksjef og fiskehelseleder samt Fiskeridirektoratet på 

epost fmc@fiskeridir.no på fastsatt skjema Del1. 

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-

akvakultur/Roemming 

Hvis det underveis blir korrigeringer, på for eksempel antall, sendes 

oppdatert skjema Del 1 inn på nytt.                           

Melding skal være sendt innen 2 timer at mistanken oppstod. 

 

Det skal også føres skjema for rapportering av gjenfangst og bifangst tatt 

etter rømming. Gjelder innenfor 500 meter fra anlegg og ved pålagt 

utvidet gjenfangst: 

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-

akvakultur/Gjenfangst-etter-roemming 

 
Fiskehelseleder 

(Hvis ferskvann, 

varsler veterinær) 

Mattilsynet 

Produksjonssjef/ 

Fabrikksjef  

Regionsdirektør 

Regionsdirektør Regionalt kriseteam 

Kriseteam 

 

- Mattilsynet 

- Fylkesmannens miljøvernavdeling 

- Planning og evt. salgsavdeling dersom rømming påvirker 

slakteplan 

- Forsikringsselskap 

- Hvis det har rømt fisk som er satt i karantene på grunn av 

medisinbehandling, etc., skal kommunikasjonsavdelingen i 

mailto:fmc@fiskeridir.no
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Roemming
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Roemming
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Gjenfangst-etter-roemming
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Gjenfangst-etter-roemming
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Marine Harvest varsles, slik at publikum blir gjort kjent med at 

fisken som har rømt, kan være utrygg å spise.  

- Evt lokale Elveeierlag, Jeger- og Fiskeforeninger, fritidsfiskere, 

yrkesfiskere 

- Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-

system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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9. Lakselus og resistens 

 
Dersom lusenivå er over grenseverdier over tid, eller om avlusingsbehandling ikke gir ventet effekt, skal det iverksettes 

tiltak. Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg §9 og §10. 

 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Varsle  Varsle i hht varslingsliste ”Lakselus og resistens” og rapportere internt 

“hendelse”. For øvrig skal behandlingen evalueres og rapporteres til 

Mattilsynet og særskilt følsomhetsundersøkelse iverksettes.  

Den som oppdager 

hendelsen 

Alternativ 

behandling 

Ved mistanke om at anlegget ikke vil overholde gitte maksimumsgrenser 

etter gjennomført avlusing, vurdere alternativ medikamentell behandling 

Fiskehelseleder 

Utslakting Dersom alternativ behandling ikke finnes, eller ikke kan gjennomføres 

innen rimelig tid, eller vil representere velferdsmessige plager for fisken, 

skal en planlegge gjennomføring av nødslakt 

Områdeleder/ 

Produksjonssjef 

Brakkleggingstid  Vurdere om foreliggende resistenssituasjon krever økt brakkleggingstid Fiskehelseleder/ 

Produksjonssjef 

 
Varsling ved lakselus og resistens 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Driftsleder 

Driftsleder 

 

Områdeleder/fabrikksjef og fiskehelseleder 

Områdeleder 

 

Regionsdirektør 

Regionsdirektør 

 

Administrerende direktør 

Fiskehelseleder 

 

Mattilsynet 
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10. Listeførte sykdommer 
 
Ved mistanke om eller påvist listeført sykdom skal tiltak iverksettes. Akvakulturdriftsforskriften §12 og §13. 

 

 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Ved mistanke - 

varsling Ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er 

forårsaket av sykdom, skal helsekontroll gjennomføres uten unødig 

opphold for å avklare årsaksforhold. Helsekontrollen skal 

gjennomføres av fiskehelseleder eller fiskehelsebiolog. Mattilsynet 

skal varsles umiddelbart ved uavklart forøket dødelighet i 

akvakulturanlegg eller akvakultur-områder for bløtdyr, eller ved annen 

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

Fiskehelse-

ansvarlig 

Ved mistanke -

Restriksjoner på 

transport 

Dersom det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, eller sykdom 

på liste 2 i et område som er erklært fritt eller med uavklart status, skal 

akvatiske dyr ikke tas ut av eller inn i akvakulturanlegget eller 

akvakulturområdet for bløtdyr hvor mistanken oppstod. Mattilsynet 

kan gi tillatelse til at akvatiske dyr tas ut fra eller inn til området.  

Kravet over gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om sykdom på 

liste 2 i et område som er omfattet av et godkjent overvåknings- eller 

bekjempelsesprogram for den aktuelle sykdommen.  

Kravet i første ledd gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om en 

sykdom på liste 3.  

Kravet gjelder inntil Mattilsynet har fått analysert prøver tatt i 

akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr, og resultatene 

av analysene viser at sykdommen ikke er påvist. Med mindre 

Mattilsynet vedtar noe annet, gjelder kravene i første, andre og tredje 

ledd også når sykdom blir påvist.  

 

Fiskehelse-

ansvarlig 

Ved mistanke – 

restriksjoner på avl Akvakulturdyr i eller fra akvakulturanlegg eller akvakulturområder for 

bløtdyr der det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, 

skal ikke brukes til avl og reproduksjon. Mattilsynet kan gi tillatelse til 

avl og reproduksjon dersom smitte ikke kan overføres vertikalt og 

dersom virksomheten har smittemessige rutiner som sikrer mot 

krysskontaminering. Forbudet gjelder til det er avgjort at sykdom på 

liste 1, 2 eller 3 ikke er påvist.  

       Akvakulturdyr som har kliniske tegn til smittsom sykdom, skal 

ikke brukes til avl og reproduksjon.  

 

Fiskehelse-

ansvarlig 

Ved påvisning – 

sykdommer på liste 1 

Slakting og evt destruksjon gjøres etter tillatelse fra Mattilsynet. Etter 

utslakting skal nøter tas opp og hele anlegget desinfiseres. 

Fiskehelse-

ansvarlig 

Ved påvisning – 

sykdommer på liste 2 
Slakting og evt destruksjon gjøres etter tillatelse fra Mattilsynet. Etter 

utslakting skal nøter tas opp og hele anlegget desinfiseres. I tillegg vil 

Mattilsynet vurdere å opprette et kontrollområde. 

Fiskehelse-

ansvarlig 

Ved påvisning – 

sykdommer på liste 3 
Mattilsynet oppretter kontrollområde bestående av bekjempelsessone 

og overvåkingssone. Når det er påvist en sykdom på liste 3 i et 

akvakultur-anlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, skal døde 

akvakulturdyr fjernes fra anlegget fortløpende og destrueres. 

Mattilsynet kan fatte vedtak om hvordan øvrige akvakulturdyr skal 

håndteres, herunder om de skal slaktes, avlives eller destrueres, og 

Fiskehelse-

ansvarlig 
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innen hvilken tid. Etter utslakting skal nøter tas opp og hele anlegget 

desinfiseres. 

 

 

 
Varsling ved mistanke eller påvisning av listeførte sykdommer 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdager økt 

dødelighet eller 

unormal adferd på fisk 

Fiskehelseansvarlig og driftsleder 

Fiskehelseansvarlig Mattilsynet 

 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

 

  
 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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11. Alvorlige utslipp/forurensing 

 
Den som første oppdager utslipp / forurensning skal igangsette tiltak. Omfatter både utslipp fra oss og utslipp som kan 

ramme/påvirke oss. Gjelder mistanke om, anklager om eller fare for at utslipp skal skje (kjemikalier, olje, ensilasje, fôr, 

feilmedisinering osv.) 

 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Utslipp fra MH Varsling i.h.h.t. varslingsliste  

Vurdere årsak og omfang og sette i verk tiltak for å stoppe utslippet  

Vurdere konsekvenser for evt. fisk i anlegg / ventemerder og sette i verk 

tiltak aktuelle tiltak (stopp fôring / stopp slakting /  levering av fisk) 

 

Den som oppdager 

hendelsen 

Utslipp fra andre Dersom utslippet oppdages av oss: Varsling i.h.h.t. varslingsliste 

 Vurdere konsekvenser for evt. fisk i anlegg / ventemerder og sette i verk 

aktuelle tiltak (stopp fôring / stopp slakting /  levering av fisk / etc.) 

 

Den som oppdager 

hendelsen 

Oppsamling Det er regionens ansvar å sørge for oppsamling dersom dette er mulig- 

f.eks oljeutslipp 

 

Den som oppdager 

hendelsen/ 

nærmeste leder/ 

industrivern 
Varsling og evt 

tilbaketrekking 

Dersom kriseteamet vurderer at utslippet/forurensing kan ha påvirkning 

på produkt, må dette testes ut grundig, og varsling og evt tilbaketrekking 

skal gjennomføres. Produkt i slike tilfeller kan også være levende fisk, 

eks smolt fra settefiskanlegg til sjøanlegg, eller det kan være slaktefisk på 

vei til slakteri. 

Destruksjon er i slike tilfeller aktuelt, og da destruksjon på mottakersted 

eller annet egnt sted. Kriseteam avgjør dette i hvert enkelt tilfelle. Se 

ellers prosedyre for tilbaketrekking av produkter 

 

Regionalt 

kriseteam 

Varsling til 

myndigheter 

Miljømyndigheter skal alltid varsles ved utslipp /forurensing 

 

Regionalt 

kriseteam 
Øvelser Øvelser skal gjennomføres generelt årlig i hver region. Slike øvelser kan 

være alvorlig utslipp, men også andre hendleser – som rømming, brann, 

alvorlig personskade osv 

 

Regionsdirektør/ 

produksjonssjef/ 

fabrikksjef 

 

 
Varsling ved alvorlige utslipp/forurensing 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Politi – 112 

Brann- og redningstjenesten 110 

Kystverket –  

Redningsskøyte –  

Driftsleder 

 

Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder 

 

Fabrikksjef eller 

områdeleder 

 

Regions direktør 

Regionsdirektør Regionalt kriseteam 
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Kriseteam Mattilsynet 

Fylkesmannens miljøvernavdeling 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

 

  
  

12. Kriser vedrørende mattrygghet 
 
Den som først oppdager avvik/hendelser som negativt kan påvirke trygg mat skal igangsette tiltak. Årsak til 

avvik/hendelse skal stanses/elimineres, og nærmeste leder/kriseteam varsles. 

 
Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Varsling Ved hendelser eller tilstander som kan påvikrke mattryggheten skal 

nærmeste leder umiddelbart varsles, og produksjonen stanses dersom det 

er mulig. 

Den som oppdager 

hendelsen/ 

tilstanden 

Definisjon 

 

 

Dersom kriseteamet vurderer at hendelsen kan ha påvirkning på trygg 

mat, skal varsling og evt tilbaketrekking gjennomføres.  

 

Kriseteam 

Massebalanse Det foretas en massebalanse test og oversikt over kunder som har mottatt 

aktuell fisk 

 

Logistikk og salg 

(etter beskjed fra 

kriseteam) 

Varsling internt Dersom krisen håndteres av lokalt kriseteam, skal sentralt kriseteam 

holds orientert om saken. 

 

Salgsansvarlig informeres og gis fortløpende informasjon om hvilke 

kunder som er berørt/hvilke parti de har mottatt. 

 

Mattrygghetsansvarlig i teknisk team informeres alltid.  

 

Kommunikasjonsansvarlig informeres ut i fra sakens omfang og 

alvorlighet. 

Regionalt 

kriseteam 

Varsling til 

myndigheter og 

andre berørte parter 

Mattilsynet varsles alltid ved hendelser som påvirker mattrygghet. Det 

samme gjelder DNV – MHN’s sertifiseringsbyrå. ISO 220000 (punkt 

5.6) krever varsling vdr mattrygghetskriser. 

 

Kriseteam 

Varsling kunder og 

tilbaketrekking 

Salgsansvarlig informeres og gis fortløpende informasjon om hvilke 

kunder som er berørt/hvilke parti de har mottatt. Salgsavdeling varsler 

kunder og evt tilbaketrekking gjøres i samråd med kriseteam. 

 

Destruksjon er i slike tilfeller aktuelt, og da destruksjon på mottakersted 

eller annet egnt sted. Kriseteam avgjør dette i hvert enkelt tilfelle. Se 

ellers prosedyre for tilbaketrekking av produkter 

 

Kriseteam og 

salgsavdeling 

 
Varsling ved kriser vedrørende Mattrygghet 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

 

Driftsleder/ avdelingsleder 

 

Driftsleder/ 

avdelingsleder 

Fabrikksjef eller områdeleder  

 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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Fabrikksjef eller 

områdeleder 

 

Regionsdirektør 

 

Regionsdirektør 

 

Regionalt kriseteam 

Regionalt kriseteam 

 

Salgsavdeling 

Mattilsynet dersom relevant 

Sertifiseringsorgan 

Mattrygghetsansvarlig i Marine Harvest Technical Services 

Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne “hendelses-system” 

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx  

  

http://intranet.marineharvest.net/sites/incidents/default.aspx
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13. Massefravær av ansatte  

 
Dagens smittesituasjon tilsier ikke at vi kan regne med massefravær. Imidlertid kan denne situasjonen endres raskt. 

Mest nærliggende årsak til massefravær er influensa og da særlig Svineinfluensa. Større og langvarige beredskapsplaner 

ansees derfor foreløpig som unødvendige for MHN. Influensaen vil ikke influere på produktet vårt, men eventuelt på 

den daglige drift og vareflyt, spesielt for fabrikker og videre i verdikjeden.  

 

 

Område Tiltak 

Arbeidskraft på 

fabrikken 

For MHN er det mangel på arbeidskraft i fabrikkene våre vi anser som største faktor for å 

hindre normal daglig drift. Hver fabrikk kan be bemanningsbyrå ha tilkallingshjelper i 

beredskap ved behov. Dette inngår ikke i sentral avlate. 

            

Logistikk og 

planlegging 

Logistikk og Planleggingsavdelings daglige drift er også sårbar ved større frafall i personell. 

            Tiltak; 

                  a) Alle funksjoner er satt opp med back-up 

                  b) Personer med det minste tegn på symptomer sendes hjem umiddelbart. 

                  c) Viktigste funksjoner er fullt utstyrt for å kunne jobbe fra isolatet i hjemmet. 

 

Sjø og ferskvann Enkeltanlegg i sjø og på ferskvann regnes som mindre smitteutsatt enn resten av 

selskapet.  (Mindre kontakt med mye folk) 

            Tiltak: 

                    Naboanlegg kan drifte for hverandre ved behov. 

 

Kontorer i salg 

og administrativt 

Kontorer i salg og administrativt kan MHN styre med intern back-up for hverandre i ulike 

funksjoner 

Ifm første tilfelle av Svineinfluensa er ekstra desinfeksjonspunkter etablert 

 



ID: 34152-3 

Beredskapsplaner for Marine Harvest RN MHN Region Nord 
 
Prosess Felles Region Nord / Krise- og beredskapsplaner / 

Beredskapsplaner Region Nord 

Godkjent dato 02.01.2018 (Gunn Mari Strømstad) 

Endret dato 02.01.2018 (Johnny Skjærvold) 
 

Siste revisjon  

Ansvarlig Gunn Mari Strømstad 
 

 

19.03.2018 15:04:07  19/19 

 

14. Systemsvikt 

 
Dersom det oppstår systemsvikt i form av strømstans, pumpesvikt eller liknende, skal tiltak iverksettes slik at 

smittehygiene og dyrevelferd blir ivaretatt. 

 

Tiltak Krav til utførelse Ansvar 

Varsle  Den som først blir oppmerksom på systemsvikt, skal varsle i hht 

varslingsliste ”Systemsvikt” og rapportere internt “hendelse” dersom 

relevant 

Den som oppdager 

hendelsen 

Oversikt Sammen med nærmeste linjeleder skal det skaffes oversikt hvor på 

linjen, i rørsystemet, eller i pumpeslanger det fortsatt kan befinne seg fisk 

Nærmeste 

driftsleder 

Nødstrøms-

aggregat  

Nødstrømsaggregat kobles inn snarest råd er der det er naturlig å ha dette 

tilgjengelig. 

Nærmeste 

driftsleder 

Reservepumpe Reservepumpe skal innen 5 minutter kunne kobles inn for å sikre 

gjenværende fisk i rørsystemet friskt vann og evt., ved langvarige stans 

over 15 minutter sikre at rørsystemer tømmes 

Nærmeste 

driftsleder 

Brønnbåtpumper Vurdere bruk av pumpekapasitet fra brønnbåt som reserveløsning Nærmeste 

driftsleder 

 

 
Varsling ved systemsvikt 

 

Ansvarlig for 

varsling 

Varsling til 

Den som oppdaget 

hendelsen 

Nærmeste linjeleder 

Driftsleder  

 

Områdeleder/fabrikksjef og fiskehelseleder 

  

 

 

 

 
Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 

20.12.2017: Revidert kap 8-rømming. Endret på punkt om varsling. Denne beredskapsplan samsvarer nå med 

varslingsliste som også er revidert.  
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Beredskapsplan ved rømming av fisk 
Lokalitet:  
 

Formål:   

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for å sikre at bedriften er i stand til å håndtere 

mistanke om rømming, rømming eller uforutsette hendelser som kan medføre fare for rømming. 

Alle ansatte skal kunne starte gjenfangst ved rømming eller ved mistanke om rømming.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personell på lokalitet 
 

1. Skadebegrensende tiltak 

a. Løft skadd del av not over vannlinje. 

b. Legg ut avkastnot eller lignende for å 

tette over hull. 

c. Benytt tilgjengelige dykker for å sy igjen 

hull. 

2. Varsle driftsleder. Hvis ikke driftsleder er 

tilgjengelig varsles formenn. 

3. Avvent videre instruks fra ledelse. 

 

 

Gjenfangstfiske 
 

Garn befinner seg på forflåten Trygve Hoff 

10 stk. småmaska (10,5 omfar. 60mm),–  

   fiskestørrelse > 0,5 kg 

10 stk. mellomstore (9 omfar. 75mm), -  

    fiskestørrelse 0,5 til 2,0 kg 

10 stk. for stor fisk(  7 omfar. – 90mm)  –    

   fiskestørrelse < 2,0 kg. 

 

Lokale fiskere (avtale) 

Per Arne Svendsen tlf: 90023451  

Bruker arbeidsbåten til henting og utsett av garn. 

Minimum 3 mann til operasjonen.  

 

Driftsleder 
 

1. Varsle områdeleder iht varslingsliste 

2. Iverksette gjenfangstfiske, senest 2 timer 

etter at hendelsen ble oppdaget. 

a. Se kart over plassering vedlagt denne 

beredskapsplan (neste side) 

b. Loggfør oppstart, fangst og avslutning 

iht. beskrivelse i beredskapsplaner for 

Marine Harvest RN. 

3. Før logg over hendelsen i Hendelseslogg 

(Finnes i TQM) 

4. Når skaden er under kontroll, 

gjenfangstgarn satt ut og varsling er 

gjennomført: Kontakt områdeleder på nytt 

og skaff oversikt over hva som er gjort. 

Dobbeltsjekk at alle parter er varslet iht. 

varslingsliste og «Beredskapsplaner for 

Marine Harvest RN, kap 8». 

 

Viktige kontakter 

 
Fiskeridirektoratets varslingstelefon 

0 34 15 

Områdeleder: Are Moe  

Tlf: 908 56 043 

Driftsleder: Geir Horsdal 

Tlf 970 60 332 

Dykker:Bra-vask 

 Tlf: 902 97 209 

Notleverandør: 
Tlf:75059494 

Mattilsynet.  

Sentralt tlf: 22400000 
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Kart over plassering av gjenfangstgarn 
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Beredskapsplan ved ulykker og personskader 
Lokalitet:  
 

Formål:   

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for å sikre at bedriften og de ansatte er i stand til å 

håndtere større ulykker, andre uforutsette hendelser, for å sikre liv og at det gjøres det som kan 

gjøres i en eventuell krisesituasjon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personell på lokalitet 
 

1. Oppdage og begrense 

   Få oversikt og evakuere ved behov for det. 

- Begrense personskader 

- Begrense materielle skader. 

  Dersom ulykke med strøm, se til at den 

skadde er frakoblet strøm før førstehjelp 

 

2. Varsle 

 Hvem, hva, hvor 

 

3. Avvent videre instruks fra ledelse 

 

 

Førstehjelp 
 

1. Sjekk bevissthet 

2. Frie luftveier 

3. Sjekk etter normal puls 

4. Stabilt sideleie dersom normal puls 

5. Hjerte-lunge-redning ved unormal pust 

30 kompresjoner og 2 innblåsinger GJENTA! 

6. Skadde må holdes varm 

7. Nedkjøling dersom brannskader 

8. Dersom skade involveres strøm skal lege 

kontaktes. 

9. Førstehjelpsutstyr lokalisert i flåte og båter. 

Båre og Hjerte starter i flåte gang (1.etg.). 

Ledelse 
 

1. Få oversikt 

 Hvem, Hva, Hvor. 

 

2. Organiser 

 Iverksett tiltak iht. beredskapsplan 

Beredskapsplan oppslått på båter og fôrflåte 

 

3. Varsle andre internt i selskapet 

 Lokalitetsledere 

 Øvrig ledelse 

Viktige kontakter 

 
Områdeleder: Are Moe 

Tlf: 908 56 043 

Driftsleder: Geir Horsdal 

Tlf: 970 60 332 

 

Legevakt: Tlf:  757 57 500 

Nasjonalt legevakt 116117 

Brann: 110 

Politi: 112 

Ambulanse: 113 
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Beredskapsplan ved sykdomsutbrudd og massedød 
Lokalitet:  
 

Formål:   

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for å sikre at bedriften og de ansatte er i stand til å 

sikre en best mulig håndtering av massedød uansett årsak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personell på lokalitet 
 

1. Oppdage og begrense 

- Vurdere unormaliteter i appetitt, adferd 

og fisk. 

- Stans fôring og vurder hva som er galt. 

- Dersom det er grunn for å tro at det er 

smittefare gjør alt for å forhindre 

smitte ut fra lokaliteten straks. 

2. Varsle driftsleder eller øvrig ledelse dersom 

unormaliteter oppdages.  

3. Avvent videre instruks fra ledelse 

 

 

Ledelse 
1. Kontakt veterinær/mattilsynet. 

- Mattilsynet skal varsles umiddelbart 

ved, uavklart forøket dødelighet, 

mistanke om meldepliktig sykdom, eller 

andre forhold som har medført vesentlig 

velferdsmessige konsekvenser for 

fisken. 

- Med forøketdødelighet menes 

dødelighet større enn 0,5 ‰ for fisk 

under 0,5 kg, og større enn 0,25 ‰ for 

fisk over 0,5 kg. 

 

Organiser 
2. Iverksett tiltak iht. beredskapsplanen. 

3. Varsle andre internt i bedriften. 

Driftsledere, øvrige ledere 

Viktige prosedyrer 
 

1. Dødfiskhandtering 

2. Renholdsplan båt, landbase og flåte 

3. Beredskapsplan 

4. Renhold, hygiene, slusing 

5. Hygieneplan ved ILA og PD. 

6. Varslingsliste 

 

Kapasitet på anlegget 
Kvernen er på 2 m3 

Ensilasje tank 50 m3 

 

AkvaRen vakttlf. 

474 84 619 
ScanBio 

452 25 564 / 561 47 300 

  

Viktige kontakter 

 
Mattilsynet.  

Sentralt tlf: 22400000 

Lokalt tlf: 75123200 

 

 

Fiskehelseleder: Frode Vik-Mo 

93 63 71 20 

Områdeleder: Are Moe 

Tlf: 908 56 043 

Driftsleder: Geir Horsdal 

Tlf: 970 60 332 
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Dødfiskplukking, handtering og registrering 
 

1. Formål: Hensikten med prosedyreren er å sikre hygiene og redusere smitterisiko ved anlegget, samt 

sikre at dødfisk blir registrert korrekt. 

 

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 

Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

Ansvar og 

myndighet 

Produksjonssjef sjø har ansvaret for at prosedyren blir iverksatt. 

Driftsleder har overordnet ansvar for at rutinen blir fulgt og for 

føring av manuell journal samt elektronisk registrering. 

Drifttekniker som drar håvene har ansvar for å følge rutinen og 

for å føre intern dødfiskjournal. Ved unormal høy dødelighet 

skal driftsleder ha beskjed og sette i gang nødvendig tiltak for å 

kartlegge omfang og videre fremgangsmetode. 

 

Produksjonssjef sjø 

Driftsleder  

 

 

Opptak av 

dødefisk  

Dødfisk og svimere plukkes og dødfisk håver dras daglig så 

fremt dette er mulig.  

 

Dødfiskhåvene skal trekkes på egne runder, og ikke mens fôring 

pågår. 

 

Dødfisken skal oppbevares i tette dødfiskstamper som er store 

nok til å få plass til dødfiskmengder utover det normale. 

Deretter leveres dødfisken i ensilasjeanlegg på flåte/base. 

 

Samtidig som håvene trekkes skal svimere som står ved 

notveggene håves , avlives og legges sammen med dødfisken. 

 

Utstyr som er i kontakt med dødfisk og dødfiskhåver vaskes og 

desinfiseres etter bruk etter retningslinjer i renholdsplan. 

 

Det skal ikke brukes samme håv ved ulike lokaliteter.   

 

Anlegget bør obdusere dødefisk regelmessig for å fange opp 

unormale funn så tidlig som mulig. Observasjoner gjort i 

forbindelse med egenobduksjon registreres i AquaFarmer. 

Fiskehelsetjenesten kan beordre at dødefisk fryses ned.  

Driftsleder  

 

 

Driftsleder  

 

 

Driftsleder 

 

 

 

 

Driftsleder 

 

 

 

Driftsleder 

 

 

Driftsleder 

 

Driftsleder /  

Fiskehelsetjenesten 

 

Forøket dødelighet 

/ mistanke om 

Ved mistanke om sykdom eller forøketdødelighet skal 

fiskehelseleder  og produksjonssjef kontaktes.  

Driftsleder 
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sykdom   

Med forøketdødelighet menes dødelighet større enn 0.5‰ for 

fisk under 0.5 kg, og større enn 0.25‰ for fisk over 0.5 kg. 

Varsling til 

myndigheter 

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved, uavklart forøket 

dødelighet, mistanke om meldepliktig sykdom, eller andre 

forhold som har medført vesentlig velferdsmessige 

konsekvenser for fisken. 

Fiskehelseleder 

Avliving av fisk  Fisk skal avlives på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Fisk 

skal avlives ved:  

1. Slag i hode som medfører bevissthetstap med 

påfølgende kutt av gjelllebuer, bløggingslag, som 

medfører blodtap, eller 

2. Avlives med en medikamentell overdose av en tillatt 

bedøvelse til fisk.  

 

Driftsleder 

Ensilering  Død fisk samles opp, kvernes og ensileres. Ensilasjen skal ha en 

stabil pH under 3,8. Dette måles med kalibrert pH-meter, og 

justeres med tilstrekkelig mengde maursyre.  

 

pH i ensilasjen skal registreres ved overføring til lagertank og 

før levering.  

 

Ensilasje leveres til godkjent mottaksstasjon. Handelsdokument 

skal alltid leveres fra mottaker og signeres.   

 

Bruk verneutstyr ved håndtering av ensilasje/maursyre! 

Driftsleder 

Medisinert fisk / 

fisk i karantene  

Død fisk som er i karantene etter antibiotikabehandling skal 

ikke blandes med annen ensilasje. Mottaker skal kontaktes 

dersom antibiotikaholdig ensilasje skal leveres.  

Driftsleder 

Registreringer Antall døde fisk og antallet svimere registreres i Aqvafarmer i 

henhold til gjeldende dødfiskkategorier. 

 

Egen obdusering av dødefisk 

Ved levering av ensilasje skal skjema ”Handelsdokument” alltid 

fylles ut i tre eks. før lasting av ensilasje.  

- Original følger forsendelse til mottaksfirma for døde fisk 

- Kopi til transportør 

- Et eksemplar oppbevares i perm sammen med fraktbrev. 

Driftsleder 

3. Annen informasjon 

 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 

20.10.16: Revidert dokument. Endret skriftstr, skrifttype og heading. Lagt inn krav til kalibrering av pH-

meter og presisering av bruk av handelsdokument. 
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Prosedyre for bruk og hold av leppefisk/rognkjeks i Marine Harvest 

Region Nord 

 
 

1. Formål:  

Sikre optimal, effektiv og bærekraftig bruk av rensefisk i sjø. 

 

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 

Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

Forberedelser Planlegg i god tid før utsett. Ved bruk av villfanget leppefisk skal 

kontrakt med fisker foreligge. Ansatte på lokaliteten må motiveres. 

Skjul/hvileplass, rensefiskfòr og en plan for og fòre rensefisken må være 

på plass før rensefisken settes ut i merd. Maskestørrelse må ikke være 

større enn at sjansene for rømning er lik 0. Se vedlegg 1. Plassering av 

skjul/hvileplass må være gjennomtenkt. For optimal plassering av skjul, 

se vedlegg 2. En god plan for hvordan skjulene skal holdes rene skal 

være på plass. I de anlegg med leppefisk som skal overvintre skal man 

plassere en «tare-stige» nær dødfiskhåven og opp mot hovedskjul, slik at 

leppefisken kan klatre ned og opp i merdene, uten å havne i 

dødfiskhåven. Skjul må tilpasses lokalitet og strømforhold. Ved liten 

tilgang på rensefisk bør en velge strategi basert på erfaring og fokus på 

mest rensefisk i merdene som erfaringsvis har høyest lusepress. 

Fòr laksen godt før utsett av rensefisk, slik at forholdene er så rolige som 

mulig ved utsett. 

Driftsleder og 

Rensefisk 

Koordinator 

Fôring Leppefisk fôres ved hjelp av strømpe som fylles annenhver dag, f.eks 

(man/ons/fre), Er det veldig lav temperatur og lite fôr som forsvinner fra 

strømpen kan det reduseres. Ved utsett skal fòrstrømpen undersøkes hver 

dag for å danne et bilde av appetitt. 

Rognkjeks fôres 3-4 ganger ukentlig med automat, i tillegg er strømpene 

med fôr også tilgjengelig døgnet rundt for rognkjeksen. Fòr i 3-6 timer 

helst på formiddagen der hvor det er mulig. 

Leppefisk: 1 % utfôring ved 10 grader.0,5 % ved lavere en 10 grader. 

Sjekk appetitt 

Rognkjeks: 3 % utfôring ved 10 grader. 1,5 % ved lavere enn 10 grader 

Registrering: alt fòring registreres i fòrskjema (vedlegg 3) lokalt på 

anlegget. Skjema sendes rensefisk koordinator den 7. hver måned. 

DL  

Tørking av skjul Ved bruk av gardintare, skal det i groe sesongen henge 1/3 til enhver tid 

oppe til tørk, intervallene må vurderes etter påslaget av groe underveis. 

På vinteren etter behov, alt kan henge nede, men må kontrolleres 

ukentlig.  

DL 

Sjekke helsetilstand. Ved utsett skal helserapporter fra settefiskanlegget gjennomgås av 

rensefisk-koordinator, evt. i samråd med fiskehelsetjenesten. All 

oppdrettet rensefisk skal leveres med et helsesertifikat fra 

settefiskanlegget. For å bekrefte helsetilstand sjekker FHT 

(fiskehelsetjenesten) under mnd. besøk. 

Forøket dødelighet (dødelighet over det normale) 1% pr uke eller høyere 

skal rapporteres til FHT og rensefisk koordinator av driftsleder, eller 

FHT og 

Driftsleder 
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formann i hans fravær. Ved forøket dødelighet skal FHT tilkalles. 

Vasking av nøter Nøter skal vaskes med et intervall som hindrer at det er groe tilgjengelig 

for rensefisken å beite på. For at leppefisk/rognkjeks skal fungere 

optimalt, er vaskingen det viktigste enkeltmomentet. Derfor er det svært 

viktig at vasking blir prioritert, og ikke overstiger 14 dager i 

groesesongen. Utenom sesong kan man justere etter behov. 

Driftsleder 

Håving av dødfisk Leppefisk (bergnebb og berggylt): 

 Trekking av håver skal gjøres i et så lavt tempo som mulig, for å 

skåne leppefisken. Det legges inn en pause halvveis, slik at 

leppefisken får en mulighet til å utlikne lufttrykket i svømmeblæren. 

 I overflaten benyttes en liten «sommerfuglhåv» for å sortere uskadet 

rensefisk, uten balanseproblemer.  

 På dekk skal det på forhånd klargjøres to stamper med vann og én 

stamp med (overdose) bedøvelse. Ved opptak av dødfisk settes 

håndhåven i den ene stampen med vann. Der sorteres levende 

leppefisk over i den andre stampen med vann og skadet leppefisk 

over i stampen med bedøvelse. Uskadet leppefisk uten 

balanseproblemer eller andre synlige skader settes tilbake i merden. 

Leppefisk med skader (eks. svømmeblære ut av gatt) legges i 

bedøvelsestampen og avlives. Føre-var prinsipp: all rensefisk med 

lyter avlives. Skade rensefisk som «kanskje kommer seg» skal ikke 

settes tilbake i merd.  

 

Rognkjeks: 

 Dødfiskhåven kan trekkes som normalt.  

Utover dette følges de nevnte rutinene til «leppefisk».  

Registrer antall dødfisk i Aquafarmer. Dødfisk ensileres sammen med 

laksen 

DL 

Avslutning Inntil vi har alt regelverk og rutiner på plass skal all rensefisk sorteres ut 

sammen med «vrak», avlives og destrueres. Alternativt sorteres den ut 

med småfisken og følger denne videre. 

DL 

Avvik. Alt som har skjedd under bruk og hold av rensefisk som kan ha ført til at 

helsetilstand på fisken er redusert skal avviks behandles. Alle uønskede 

hendelser skal avviks behandles. Forbedringstiltak skal noteres i 

rapporten. 

DL 

3. Tabell/figurer 
Se vedlegg 1 og vedlegg 2 

4. Annen informasjon:  
Kunnskapen om artens krav som rensefisk i lakseoppdrett er begrenset, og det må tas høyde for at innholdet i 

prosedyren kan endres. Oppsøk rensefiskkurs og andre rensefisksamlinger for den nyeste informasjonen. 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
05.05.17: vedlegg 1, 2 og 3 lagt til i TQM. Registrering av fòring i skjema 
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Prosedyre for mottak av rensefisk på Marine Harvest anlegg region 

Nord 

 
 

1. Formål:  

Sikre at rensefisken leveres i henhold til bestilling, fiskevelferd ivaretas, at kvalitetskrav tilfredsstilles og 

at alle former for miljøforurensning (rømming og smitte) er eliminert.   

 

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 
Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

Forberedelser Avtal i tidspunkt og sted for levering. Dokumentasjon på hvor fisken 

kommer fra helsetilstand, størrelse og antall skal være klart før mottak. 

Ved mottak fra bil til egen båt, skal transportlogg kunne forevises ved 

lossing. Forsikre leverandør at temperaturforskjellene ikke er for store. 

Ved lossing skal fisken være sortert slik at det enkelt kan losse fra bil/båt 

til merd. Lokaliteten skal være forberedt med mottaksmerder dersom det 

er tilgang på det og mottar leppefisk. Lystette transportkar med 

oksygenlogging og oksygentilsetning og god vannutskiftning skal være 

klart på forhånd dersom fisken losses fra bil til båt 

Driftsleder og 

Rensefisk 

Koordinator 

Gjennomføring Fra bil: sjåfør skal fremvise transportlogg og annen dokumentasjon nevnt 

under forberedelser. Fallhøyde mellom bil og transportkar skal ikke 

overskride 1,5 meter da det kan skape unødig stress og skade på fisken.  

Sørg for at minst mulig av vannet fra bil blir med i transportkar. 

Gjennomfør mottakskontroll på 1 % av fisken pr. tank, se vedlegg 1 og 2 

for mottakskjema, og registrer nødvendig informasjon. Ved utsett i merd, 

sørg for å sette ut rensefisken hvor skjulet er, evt dra skjul inn mot not 

veggen. Senk transportkaret i merden. 

Fra båt (eks ekstern fisker): En representant fra anlegget skal være 

tilstede for å gjennomføre mottakskontroll. Oksygen, temperatur og 

fangst logg skal forevises. Renholdsrutiner skal kunne dokumenteres. 

Fisken settes direkte i skjul. Sluttseddel skrives 

Skadet fisk tas ut og avlives på en forskriftsmessig med bedøvelse og 

bløgging eller overdose bedøvelse. Etter endt arbeidsoperasjon skal alle 

merdene som mottok rensefisk sjekkes for sikre at driften er optimal. 

DL 

Registrering Ved levering fra bil skal sjåfør vise oksygen, pH og temperatur logg. 

Opplysninger om art, antall, størrelse og helsetilstand skal overleveres 

om det ikke allerede er registrert. Mottakskontroll gjennomføres alltid. 

Ved levering fra lokal fisker gjøres mottakskontroll ved stikkontroller. 

DL 

Avvik. Alt som har skjedd under fangst/lagring/transport/mottak som kan ha ført 

til at helsetilstand på fisken er redusert skal avviks behandles. Alle 

uønskede hendelser skal avviks behandles.  Forbedringstiltak skal noteres 

i rapporten. 

DL 

 

3. Annen informasjon:  
Kunnskapen om artens krav som rensefisk i lakseoppdrett er begrenset, og det må tas høyde for at innholdet i 

prosedyren kan endres. Oppsøk rensefiskkurs og andre rensefisksamlinger for den nyeste informasjonen.  

Vedlegg 1: mottakskjema leppefisk 
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Vedlegg 2: mottakskjema rognkjeks 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
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Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.. 

 
1. Formål: 

Logging av oksygenverdier skal gjennomføres i alle sjøanlegg i henhold til denne prosedyren. Dette for å sikre god 

fiskevelferd.   

 

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 
Oppgaver/ 

stikkord 

Krav til utførelse Ansvar 

Omfang Gjelder alle matfiskanlegg i Marine Harvest Norway region Nord. 

 

 

Iverksettelse og 

oppfølging 

Ansvarlig for at prosedyren blir iverksatt 

 

Ansvarlig for at arbeidet utføres i henhold til gjeldene prosedyre.   

Produksjons

sjef – Sjø 

Driftsleder 

Utførelse o Oksygen skal måles på faste dyp og faste prøvetakingssteder, avmerket på en 

kartskisse over anlegget. 

o Til oksygenmåling skal det brukes bærbare målere av typen Oxyguard eller 

annet automatisk målesystem. Alt utstyr skal være funksjonstestet og kalibrert 

før det tas i bruk og kalibrerings- og servicerutiner skal gjennomføres etter 

bruksanvisning / manual. 

o Målinger føres i % metning eller i mg/l.  

o Begroing av nøter skal registreres etter prosedyre for begroingskontroll. 

o Oksygenloggerne skal nummeres og legges inn i Servicelog 

 

Driftsleder  

Registreringer -

Daglig 
Oksygenmåling 

o Det skal måles daglig i 2 merder. En fast merd, og en not som rulleres. 

o Måling skal gjøres inne i merd ved fôring, 5 m dyp ved utstrøms-sida. Dersom 

fisken spiser på helt andre dyp kan dybden justeres etter dette. 

o Det skal også måles utenfor samme merd i innstrømsretning, på samme dyp 

som den innvendige målinga. 

o Temperatur registreres i anlegg. 

o Tetthet i anlegg skal registreres 

o Begroing av nota, skala 0 – 3 

 

Resultater føres daglig i AquaFARMER.  

 

ANBEFALTE GRENSEVERDIER 

Oksygen: 

Lave verdier er mest aktuelt på seinsommeren/ høst i anlegg med stor fisk, lavest verdier 

måles oftest om natta. Hvis oksygenverdier i inngående vatn er lave vil det uansett 

vannutskifting bli vanskelig å holde gode nok verdier inne i merdene. Redusert oksygen 

vil i første omgang gi redusert fôropptak og fôrutnyttelse, i ekstrem grad også føre til økt 

dødelighet. 

 

Veiledende minimumsgrense for oksygen i vann ut fra merd = 60 % metning. 

 

 

 

 

 

Driftsleder 
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AVVIK 

Definisjon av avvik: omfatter både oksygenmålinger og produksjonstall: 

o Registrert lav oksygen i inngående vannstrøm eller for stort fall i oksygennivå 

gjennom merd. 

o Uforklarlige svingninger i matlyst og / eller oppførsel i merd. 

TILTAK VED AVVIK 

1. Gjøre oksygenmålinger i flere merder og på flere dyp/tidspunkter. 

2. Gå gjennom tall for målinger av oksygen og temperatur, tettheter, matlyst og 

registreringer av notbegroing. 

3. Kontakte områdeleder og fiskehelsetjeneste. 

4. Vurdere endringer i fôringsregime 

5. Vurdere umiddelbare tiltak mht notreingjøring 

Dokument-

referanser 
 Rapport i Akvafarmer. 

 Skjema for kalibrering av oksygenmåler 

 Prosedyre for begroingskontroll.  

Driftsleder 

 

3. Annen informasjon 

 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
02.06-11. Spesifisert ansvarsområde. 

05.03.16. Justert formål og krav til utførelse.  

24.04.17 Lagt til måling av oksygen til også å gjelde mg/l 
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MARINE HARVEST NORWAY AS                                                                                                            
Kvalitetshåndbok 

Document title 
 

1. Purpose: 
 

2. Descriptions of  processes and responsibilities : 

Tasks/key word Implementation Responsibility 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

2. Other information 

 

 

3. Log of changes; describe briefly changes from last version: 
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Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

Lokalitet: 

År: Målested Registreringer Mærmiljø 

Dato Kl Sjø I merd Utenfor Dyp Temp. % Begroing Tetthet Matlyst 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

3. Annen informasjon 
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4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
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Smoltutsett 
 

Formål: Sikre at all smolt som settes ut i Marine Harvest er av god kvalitet som sikrer rask vekst og lavt 

svinn. Etablere god kontakt mellom settefiskanlegg og matfiskanlegg for å sikre god kommunikasjon og 

planlegging før utsett. Gjøres slik at smolt utsettet skjer på en skånsom måte og sikre at det ikke skjer 

rømming. 

 

 

1. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 

 
Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

 

Planlegging 
 Regionleder ferskvann utarbeider forslag til 

smoltfordeling (anlegg, størrelse og partier) utfra smolt 

behovet til sjøanleggene. Disse godkjennes av sjø før 

endelig fordeling. 

 Det må etableres god kontakt mellom settefisk og 

matfisk anlegg i god tid før leveransen. Viktig det i 

fellesskap legges planer som sikrer korrekt antall 

og snittvekt i alle leveranser. 

 Riktig fôr, nøter med maskevidde tilpasset smolten 

og evt. rensefisk må være bestilt i god tid før utsett. 

 Produksjonssjef Sjø, Fiskehelsesjef Sjø og 

Regionleder Ferskvann utarbeider egen 

transportinstruks før utsett av ny generasjon. 

Planen sendes til Mattilsynet for godkjenning der 

dette er påkrevd.  

 Bestilling av brønnbåt i god tid før utsett, og 

planlegging for slippsetting, vask desinfisering. 

 

 

Regionleder ferskvatn/ 

Produksjonssjef Sjø 

 

 

Driftsleder FV/SJØ 

 

 

 

Driftsleder SJØ 

 

 

 

Regionleder 

Ferskvatn/Produksjonssjef 

Sjø/Fiskehelsesjef Sjø 

 

Regionleder Ferskvann 

 

Smoltkvalitet/Levering 

av smolt 

 

 Alle smoltpartier skal sjekkes på smoltanlegget i 

god tid før levering.  

 God dokumentasjon over smoltkvalitet / 

smolttester. 

 Det skal dokumenteres i helserapport før utsett, at 

smolten er i god kondisjon og klarert for flytting til 

sjø. 

 Sjekke brønnbåt ved ankomst om renholds-

prosedyrer er fulgt. 

 Ved leveranser skal telling fortrinnsvis unngås, 

dersom dette allikevel er nødvendig skal den mest 

skånsomme metode benyttes.  
 Legge ved alle relevante opplysninger i 

leveringsmappen (se smoltdokument) 

 

 

Fiskehelsesjef sjø 

 

 

Fiskehelsesjef sjø 

 

 

Driftsleder FV 
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Mottak av smolt  Sjekke tilstanden i brønnen ved ankomst, ved 

unormal oppførsel på fisken ta ut minst 20 fisk som 

fryses ned på anlegget. 

 Ved lossing er det anlegget sin mann som har 

kommandoen mht. tempo, når driftsleder ikke er 

tilstede må han/hun delegere ansvar og myndighet. 

 Dersom lasten skal deles i flere merder bør all 

fisken telles slik at eventuelt feiltelling eller avvik 

kan registreres. På interne leveranser skal vi prøve 

å unngå behov for telling.  

 Ved mottak av smolt skal fuglenettet dras til side 

for utpumping/håving og monteres på igjen etter 

mottak. 

 

 

 

 

 

 

Driftsleder Sjø 

Etter leveransen  Utsettet overføres i Aqua Farmer fra settefisk til 

matfisk. Dokumentasjon og følgebrevet som følger 

lasten skal oppbevares i perm på lokalitet.  

 God spredning av fôret, minst 60 % av noten skal 

dekkes daglig. 

 Gode rutiner for dødfisk håndtering med daglig 

fjerning av dødfisk og nøyaktig registrering av 

dødsårsak. 

 Smolten skal gis den største oppmerksomhet. Dette 

krever fast personell som har ansvar og tid for 

oppfølging av smolten. 

 Hovedfokus i denne fasen – hurtig tilvekst og gode 

rutiner. 

 Evaluering av smoltkvalitet, tilvekst og dødelighet 

utføres etter 90 dager i sjø. 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsleder Sjø 

 

 

 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
30.03.2017: Lagt til punkt om at smolt skal klareres for sjøutsett og at dette skal dokumenteres i VHP 
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1. Sortering/flytting/splitting 

2. Formål: Hensikten med prosedyren er å sikre en trygg og skånsom sortering/splitting av fisk til 

brønnbåt og forhindre skader på fisk. 

 
Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

Ansvar og myndighet Produksjonssjef har ansvar for at prosedyren iverksettes  

Driftsleder har ansvar for at prosedyren følges 

Produksjonssjef/ 

Driftsleder  

Planlegging Se prosedyre Planlegging av operasjoner som medfører håndtering av 

fisk (ID: 38188) 

Driftsleder 

Forberedelse  Vurder fiskehelse og miljøforhold i sjø 

 Sett opp bemanningsplan  

 Fordel arbeidsoppgaver  

 Lag kart over anlegget som viser alle anleggets enheter og 

fortøyninger. Dette skal gjøres tilgjengelig for brønnbåt minimum 

24 timer før oppstart. 

 Tøm enhetene for dødfisk før oppstart  

 Fjern overflødig utstyr (lift-up, kamera, fôrspreder etc.)  

 Kontroller at utstyr for splitting/sortering er tilpasset anleggets 

størrelse 

 Sjekk at orkastnot er fri for hull og i god stand før oppstart 

 Sjekk tau og kuler på kulerekke før oppstart 

 Ved passivsortering skal panelet være tilpasset fiskestørrelse (se 

tabell 1 under 3. annen informasjon) 

 Sortering/flytting/splitting skal på våren, ikke gjøres før den 10 

mai (gjelder både høst (0-åring) og vårfisk (1-åring)) og 

temperaturen skal være stabil over 6 grader. Om høsten, på 

fallende temperatur, skal temperaturen være over 7 grader.  

 Minimum temperatur er 6 grader (og stigende)  

 All MHN personell skal ha nødvendig og tilstrekkelig opplæring 

og erfaring for å gjennomføre en trygg splitting/sortering.  

 Driftsleder er ansvarlig for at alt av utstyr som skal brukes er 

sjekket og i orden. Dette skal gjøres i god tid før operasjonen 

starter.  

Driftsleder 

 

Før oppstart   Brønnbåt skal ikke gå inn til lokalitet uten tillatelse fra anlegget. 

 Før ankomst til lokalitet, sender brønnbåten dokumentasjon på 

gjennomført vask og desinfisering til lokaliteten, og evt. 

veterinærattest dersom det foreligger. Ansvarlig på lokaliteten skal 

gå gjennom denne dokumentasjonen før oppstart.  

 Fortøy brønnbåt på en slik måte at det ikke medfører fare for 

anlegget 

 Det skal foreligge en kritisk jobb analyse (KJA) for denne type 

arbeid 

Driftsleder 
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 Det skal hele tiden (før, under og etter splitting/sortering) være 

god kommunikasjon mellom ansvarlig på brønnbåt og de ansatte 

ved lokaliteten. 

 Vurder tiltak for rensefisk (utsortering, utfisking i forkant etc.).  

 Gjennomgå beredskapsplan for rømming 

 Gjennomgå relevante avbruddskriterier som f. eks.: 

- Vær og vind 

- Miljøforhold i sjø: oppblomstring av alger, siktedyp, O2, 

temperatur 

- Dødelighet eller skade på fisk 

- Avvik på snittvekt eller sorteringseffekt  

- Feil på utstyr: ved avvik på utstyr, dvs. orkastnot, passivnot, 

brønnbåt eller annet utstyr skal slakteplanlegger og 

områdeleder varsles umiddelbart.  

Hvis avvik medfører endringer for slakteplan skal slakteplanlegger 

kalle inn til telefonmøte med Produksjonssjef og Områdeleder for 

beslutning av tiltak for operasjonen.  

Trenging  Metode for trenging avklares på formøtet før håndtering. Det er 

viktig å vurdere biomasse og lastetid når metode for trenging skal 

velges.  

- Maks holdetid ved trenging er 2 timer 

 Ved all bruk av orkast og kulerekke er det viktig å unngå lommer 

med løslin slik at fisk ikke skades. 

 Det skal utøves stor grad av forsiktighet ved bruk av mekaniske 

hjelpemidler slik som kran og nokk til å trenge fisk. Dette er 

særlig viktig i dårlig vær hvor det er bevegelse mellom båt/kast. 

 Om fisken gisper etter luft eller det er andre tegn på at fisken 

trenges for hardt (mange finner og/eller sider i overflaten) skal 

kast justeres umiddelbart s.a. det blir bedre plass. Tilsett Oksygen 

og/eller propellstrøm ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsleder 

Varsling av avvik slakt 

 

DL/FM 

Slakteplanlegger 

Områdeleder og 

produksjonssjef 

Fiskehelsesjef 
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Sortering Hastighet på sortering skal tilpasses anlegget slik at fisken behandles 

mest mulig skånsomt.  

Driftsleder 

Kontroll av lasting Tilstand på fisk og vannmiljø i rommet/tanken skal overvåkes 

kontinuerlig og avvik skal varsles til driftsleder. Dersom fiskens 

skades under håndteringen skal operasjonen stoppes og forholdet 

rettes opp.  

Brønnbåt 

Ved avbrudd Ved avbrudd skal Slakteplanlegger, områdeleder og Produksjonssjef, 

varsles og ny vurdering skal tas. 

Driftsleder 

Registrering Fraktbrev og lasterapport skal signeres etter sortering/splitting. 

Følgende skal rapporteres 

- Vanntemperatur i anlegget og i brønnbåt 

- Tidspunkt for oppstart og avslutning av lasting  

- Antall, snittvekt og biomasse 

- Skader på fisken og antall døde fisk 

- Oksygen 

- Salinitet 

- Data for ivaretakelse av sporbarhet, merdnummer fra/til 

- For merder med rensefisk skal det registreres overføring og 

eventuell dødelighet på denne.  

Brønnbåt 

Evaluering Sorteringen/splittingen skal evalueres i ettertid Driftsleder 

 

3. Annen informasjon 

 

Tabell 1. Størrelse på panelet tilpasset fiskevekt.  

Størrelse panel Veiledende fiskevekt 

70 mm 5,0 kg 

68 mm 4,8 kg 

66 mm 4,5 kg 

63 mm 4,0 kg 

58 mm 3,5 kg 

 
 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
 
28.04.2017: Nytt dokument SMH 
26.07.17: Endret punkt om mottakskontroll til det som står under: «før oppstart» andre kulepunkt (Før 
ankomst lokalitet, sender….).  
Spesifisert når slike operasjoner kan gjennomføres mttp. årstid og temperatur (kulepunkt 11 samme 
overskrift som ovenfor). 
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Sulting av fisk 
 

1. Formål: Denne prosedyren skal sikre fiskevelferd og matvaretrygghet i forbindelse med sortering, 

flytting, behandling og transport ved at fisken som håndteres er tilstrekkelig sultet. 

 

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 

Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

Ansvar og 

myndighet 

Produksjonssjef sjø har ansvar for å iverksette prosedyren 

Driftsleder har ansvar for å følge opp prosedyren. 

 

Produksjonssjef sjø 

Driftsleder 

Omfang 

Denne prosedyren med tilhørende sultematrise gjelder matfisk. For stamfisk 

vises det til egen prosedyre. 

 

Denne strategien gjelder fortrinnsvis frisk fisk, men kan også gjelde syk fisk så 

fremt det i hvert tilfelle er vurdert som forsvarlig. Når det gjelder syk fisk 

overstyres strategien av den fiskehelseansvarliges anbefalinger. Hvis fisken er 

syk og den fiskehelse-ansvarlige mener at fisken bør sultes i en annen varighet 

enn det strategien tilsier, så skal både driftsleder og biologisk- eller 

fòrkoordinator underrettes om dette i så god tid som mulig. 

 

Prosedyren gjelder både åpen og lukket transport.  

Driftsleder 

 

 

Fiskehelse- 

leder 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur-

begrensinger 

Sortering, flytting, behandling og transport skal normalt ikke foregå ved 

temperaturer under 4oC og over 16oC (slaktetransport er unntatt).  Ved en evt. 

gjennomføring av slike operasjoner ved temperaturer utenfor grenseverdien 

skal dette risiko vurderes.   

 

Ved temperaturer under 6oC skal fisken sultes i 5 døgn, se punkt under. 

Driftsleder 

Sultetider  Minimum 3 døgn sulting før brønnbåttransport ved temperatur over  6oC. 

 Minimum 5 døgn sulting før brønnbåttransport ved temperatur under  6oC, 

de to ekstra døgnene med sulting er merket med blått. 

 Maximum 14 døgn sulting til fisken er slaktet med mindre 

kundespesifikasjoner tilsier noe annet 

 NB: Kortest mulig sultetid skal alltid tilstrebes. 

 

Før slakting sultes fisk i 3 døgn uavhengig av temperatur. Ved senere uttak fra 

samme not vil da sultetid naturlig bli lengre. Før behandling og håndtering av 

fisk sultes fisken ihht sultematrise under punkt 3. Denne strategi kan avvikes 

jfr siste avsnitt under «omfang». 

Driftsleder 

 

Brønnbåt-

koordinator 

 

 

Driftsleder 

Registreringer  

Fòring registreres i Aqua farmer  

 

Vannkvalitet i brønnbåt skal overvåkes. 

 

Driftsleder 

 

Brønnbåt-

koordinator 

Avviksbehandling Eventuelle avvik fra fastlagte interne krav avviksbehandles i TQM. 

 

Driftsleder 
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3. Annen informasjon: Sultematrise 

 

 

 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 
27.05.2013 ANH: Ny prosedyre ihht ny sultestrategi 3 dager. 

13.03.2014 Lagt til kriterie om lenger sulting ved temperaturer under 6oC. ANH 

20.11.2014: Lagt til Gunnar Lorentzen som ansvarlig under ett punkt på sultetider. 

20.11.2014: Lagt til punkt om sultetider ved intern flytting 

09.01.2015: Klargjort anvars- og myndighetsforhold 

11.02.2015: Klargjort og realitetsvurdert av Frank Øren og Frode Vik-Mo 

15.02.2016: Endringer i sultetider og skrevet inn døgn der det har stått dager. 

22.11.2017: Lagt inn Optilicer i sultematrisen 

 

 

 

 

 

Dag 

0 

BEHANDLINGER FLYTTINGER SLAKTING 

Brønnbåt, Spyler, Thermolicer, Optilicer Badebehandling Medisinfôr Brønnbåt Slakte levering 

Under 6oC, Ved 

f.eks. brønnbåt, 4 

døgn fôringsstopp 

før behandlingen. 

Over 6oC, Ved 

f.eks. brønnbåt, 2 

døgn fôringsstopp 

før behandlingen. 

Under 10oC, 

Ved bade-

behandling, 2 

døgn 

fôringsstopp før 

behandlingen. 

Over 10oC, Ved 

bade-behandling, 1 

døgn fôringsstopp 

før behandlingen. 

Ved bruk av medisinfôr, 1 døgn 

fôringsstopp før oppstart med 

medisinfôr 

Se også tabell på side 1 

om sultetider. 

Se også tabell på side 1 

om sultetider. 

Eksempel; 

H2O2 

Fôring 

Eksempel; 

H2O2 

Fôring 

Eksempel; 

Alphamax 

Fôring 

Eksempel; 

Alphamax 

Fôring 

Eksempel Slice 

Vanlig fôring 
  

1 Sulting Sulting Sulting Sulting Sulting Sulting Sulting 

2 Sulting Sulting Sulting Badebehandling Fôring med slice Sulting Sulting 

3 Sulting Behandling Badebehandling   Sulting Sulting 

4 Sulting     Sulting 

 

Sulting 

 5 Behandling     Sulting 

 

Sulting 

 6      Opplasting i brønnbåt Opplasting i brønnbåt 

7        

8        
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Transport av smolt 
 

1. Formål: 

Forebygge overføring av smitte med brønnbåt og forebygge at smoltkvaliteten blir forringet av transporten 

 

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: 

Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Ansvar 

Transportplan 

Kjøreplan 

Kjøreplan skal inneholde 7 dagers rullerende oversikt over 

disponering av brønnbåter, sted, tidspunkt, mengde og type 

oppdrag 

 

Transport av smolt skal foregå med frigjort brønnbåt, mest 

mulig skånsomt for fisken og via tryggest mulig transportrute 

 

 Kjøreplan smolt utarbeides i samråd med regional 

ferskvannsansvarlig jmfr. telefonmøte i forkant av transport. 

 

Smittevernmatrise skal danne grunnlag for: 

a. inntak og utslipp ballastvann 

b. sted for bunkring  

c. inntak og desinfeksjon av transportvann 

d. tetthet under transport  

e. transportrute 

f. krav om evt lukkede ventiler under transport og 

ved lasting 

g. krav til vannkvalitet ved lukkede ventiler 

h. uttak av vannprøver ved akutt dødelighet 

i. hviletidsbestemmelser 

j. krav om lys (dagslys, lys i brønn, lys i mær) 

k. toleransenivå ved ugunstige værforhold 

l. tømming av septik 

m. utslipp av vask- og desinfeksjonsvann 

n. andre relevante opplysninger  

 

 

Regional 

slakteplanlegger1, 

eller den som 

oppgaven er 

tildelt, har ansvar 

for å utstede 

kjøreplan og å 

kommunisere 

denne til brønnbåt 

 

Brønnbåten har 

ansvar å 

gjennomføre 

smittevern mellom 

oppdrag i henhold 

til 

smittevernsmatrise 

 

Det er regional 

fiskehelseleder sitt 

ansvar å inspisere, 

revidere og 

friggjøre 

brønnbåten før 

smolttransport kan 

finne sted  

 

Regional 

slakteplanlegger 

har i samarbeid 

med regional 

fiskehelseansvarlig 

ansvar for å lage 

smittevernmatrise 

i henhold til 

smittesituasjon.  

                                                 
1 Andre titler som tilsvarer samme funksjon: ”planning manager”, brønnbåtkoordinator 
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Dokumentasjon Oppdragets gjennomføring skal dokumenteres i henhold til lov 

og forskrift, MHN prosedyrer og styringsdokument.  

 

Fraktbrev fylles ut ved lasting og leveres brønnbåt. Dette skjema 

skal så følge fisken og leveres ved levering av fisk. Fraktbrev 

ligger som vedlegg til denne prosedyre. I tillegg skal 

brønnbåtens eget fraktbrev fylles ut. 

 

 

Brønnbåten har 

ansvar for å 

gjennomføre 

oppdraget ihht 

smittevernmatrise 

og kjøreplan smolt 

Avviksregistrering Ved avvik (når oppdraget ikke gjennomføres i henhold til krav, 

spesifikasjon og formål) skal  

a. Regional slakteplanlegger kontaktes (eller den 

som oppgaven er tildelt) og/eller 

b. Regional fiskehelseansvarlig 

 

Avvik registreres i TQM 

 

 

 

 

 

3. Referanse 

Smittevernmatrise inklusiv vaske- og desinfeksjonsplan 

Kjøreplan smolt 

Transportplan 

Fraktbrev 

 

4. Endringslogg; beskriv kort endringer fra forrige versjon: 

20.10.16: Revidert dokument, kun endret skriftstørrelse. 
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Rapportens tittel:  

C-undersøkelse ved Nordfugløy, Gildeskål kommune, januar 2017 

Dato for rapport: 31.05.2017 

Dato for felt: 11.01.2017 

Prosjektnummer: 15-1 -17C 

Forfatter:  

Kristine Brokke 

Feltansvarlig: 

Kristine Brokke 

Antall sider uten vedlegg: 14 

Antall sider totalt: 42 

Oppdragsgiver: 

Marine Harvest Norway  

Referanseperson: 

Are Moe 

Fylke: Nordland 

Kommune: Gildeskål 

Lokalitetsnummer: 11129 MTB-tillatelse: 5460 tonn Kartkoordinater:  

67 5.0350N, 13 51.4110Ø Driftsleder: Geir Horsdal Antall merder: 10 

Bakgrunn for undersøkelse: maks biomasse Merdomkrets: 160m Tilgjengelighet: Ved forespørsel 

 

Sammendrag: 

Aqua Kompetanse AS har gjennomført en C-undersøkelse etter metodikk beskrevet i Norsk Standard NS 

9410:2016. Akvaplan-niva har foretatt akkreditert opparbeiding og analyser. Undersøkelsen viser fine 

forhold ved stasjonene lengst unna anlegget. De to stasjonene som er lagt på hver side av anlegget, 

under 100 meter fra ramma, viser noe belastede samfunn, mens stasjonen nærmest ramma er meget 

belastet. Stasjon C1 fikk miljøtilstand 3 og økologisk tilstand 5. Stasjon C4 og C2 fikk økologisk tilstand 2 

og stasjon C3 og C5 fikk økologisk tilstand 3. Dette medfører krav om en C-undersøkelse annenhver 

produksjonssyklus.  

Emneord: miljøanalyse, sediment, C- undersøkelse, prøvetaking, tilstand, overvåkning 

Ansvarlig for: Dato: Signatur: 

Rapport: Kristine Brokke 31.05.2017 
 

Kvalitetssikring: Vidar Strøm 31.05.2017 
 

 

  

© 2017 Aqua Kompetanse AS. Kopiering av rapporten kan kun skje i sin helhet. Dersom deler av rapporten 
(konklusjoner, figurer, tabeller, bilder eller annen gjengivelse) er ønskelig, er dette kun tillatt etter skriftlig samtykke 
fra Aqua Kompetanse AS. 

Aqua Kompetanse AS 
Lauvsneshaugen 7 
7770 Flatanger 
 
Mobil: 905 16 947 
E-post: post@aqua-kompetanse.no 
Internett: www.aqua-kompetanse.no 
Bankgiro: 4400.07.25541 
Org. Nr.: 982 226 163 
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1 Forord 
 

Aqua Kompetanse AS har gjennomført feltarbeid for å innhente prøvemateriale for oppdragsgiver Marine 

Harvest Norway. Akkrediterte analyser av dette prøvematerialet er utført av Akvaplan-niva (Vedlegg B). Det 

er Akvaplan-niva som står får faglig vurdering og fortolkning i sin rapport, og av analysene av det materialet 

Aqua Kompetanse har samlet inn. Denne rapporten sammenfatter analyserapportene fra underleverandør 

sammen med hydrografiske, elektrokjemiske og sensoriske vurderinger gjort av Aqua Kompetanse. 

Innhenting av prøvemateriale er gjort i henhold til NS 9410:2016, og standarder og veiledere som er benyttet 

i denne undersøkelsen er listet i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Standarder og veiledere benyttet for denne undersøkelsen.  

Standard/Veileder Tittel Bruksområde 

NS 9410: 2016 Miljøovervåking av bunnpåvirkning 
fra marine akvakulturanlegg 

Stasjonsplassering, prøvetakning, 
rapport 

veileder 02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann Klassifiseringstabeller til analyser 

NS-EN ISO  
10523: 2012 

Vannundersøkelse - Måling av pH  Elektrokjemiske målinger 

NS-EN ISO  
16665: 2013 

Vannundersøkelse. Retningslinjer for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin 
bløtbunnsfauna 

Prøvetaking 

NS-EN ISI 5667: 
2004 

Vannundersøkelse – Prøvetaking- Del 19: 
Veiledning i sedimentprøvetaking i marine 
områder 

Prøvetaking 

Veileder 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann. 

Klassifisering av N-TOC 

Veileder TA 
2229:2007 

Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder 
og kystfarvann 

Klassifisering av kobber 

 
Formålet med denne undersøkelsen var å studere de marine miljøforholdene i nærområdet til 

oppdrettslokaliteten. Undersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av miljøforholdene, og vise trender i 

utviklingen av miljøforholdene ved at det opprettes faste prøvetakingsstasjoner. Denne undersøkelsen ble 

utført som en C-undersøkelse ved maks biomasse.  Resultatene fra undersøkelsen vil være med på å vise 

påvirkningstrenden ved lokaliteten over tid.  

 

 

 

Lovund, 30.05.2017 

 

 
 

Kristine Brokke, Aqua Kompetanse AS. 

  



 

 

5 
15-1-17C Nordfugløy                                                              AQUA KOMPETANSE AS 

Tabell 2. Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse har stått for prøveuttak, oksygen- og pH/Eh-målinger. 
Akvaplan-niva (APN) har utført akkreditert analyse av faunaprøvene og av TOC, TOM og pelitt, samt uakkreditert analyse 
av N-TOC, TN og C/N. Deres underleverandør ALS Laboratory Group, har utført akkreditert analyse av kobber. Se Vedlegg 
B for rapport med tegnforklaring.  

                        Stasjoner 
 
Parameter 

C1 (Anleggs-
sone) 

C3  
(Overgangs-
sone) 

C4 
(Overgangs-
sone) 

C5 
(Overgangs-
sone) 

C2 
(ytre sone) 

Kjemi: pH/Eh 7,90/415 7,99/448,9 7,76/419 7,87/273,1 7,90/436 

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

    5,5 
I Svært god 

*F
au

n
a 

Fa
u

n
a 

ti
ls

ta
n

d
sk

la
ss

e 
  

(V
ei

le
d

er
: 0

2
:2

0
1

3
) 

Antall arter (S): 12 58 154 54 112 

Antall ind. (N): 4313 974 4570 970 2297 

NQI1: 0,27 0,59 0,71 0,55 0,67 

Shann.Wien. (H`): 0,10 3,62 4,32 3,08 3,57 

Hurl.ind. (ES n=100): 1,8 21,3 32,5 18,8 27,2 

J, Jevnhet (0-1): 0,03 0,67 0,63 0,61 0,77 

ISI: 5,98 7,34 9,68 6,57 9,34 

NSI: 7,01 17,24 21,27 14,05 20,20 

DI: 1,27 0,64 1,31 0,57 1,01 

AMBI: 5,978 3,960 3,075 4,410 3,418 

nEQR: 0,158 0,585 0,735 0,506 0,683 

Miljøtilstand: 3     

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

28,7 
III Mindre god 

25,5 
II God 

25,6 
II God 

20,7 
II God 

20,3 
II God 

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

1,6 
lavt 

1,2 
lavt 

1,2 
lavt 

0,4 
lavt 

0,3 
lavt 

Tot. Org. 
materiale 

TOM (%): 
Kommentar: 

3,0 
lavt 

3,2 
lavt 

3,6 
lavt 

1,3 
lavt 

1,4 
lavt 

Forhold C/N:  
Kommentar:  

7,2 
marin 
opprinnelse 

8,8 
marin 
opprinnelse 

9,2 
marin 
opprinnelse 

9,5 
marin 
opprinnelse 

14,2 
marin 
opprinnelse 

Pelitt Pelittandel (%) 5,3 
grovkornet 

17,8 
grovkornet 

19,1 
grovkornet 

3,5 
grovkornet 

7,5 
grovkornet 

***Veileder 
2229:2007 

Cu (mg/kg): 
Cu, tilstandsklasse: 

11,8 
1 

    

****02:2013 Økologisk tilstand:  V  
Svært dårlig 

III 
Moderat 

II 
God 

III 
Moderat 

II 
God 

*Faunaklassifiseringer er gjort av APN etter veileder 02:2013, og miljøtilstand på C1 er beregnet av APN etter NS 9410:2016. 
**Klassifisering etter organisk innhold er gjort av APN etter SFT 97:03. 
***Kobberklassifisering er gjort av APN etter veileder 2229:2007.  
****Økologisk tilstandsklassifisering er beregnet av APN etter veileder 02:2013. 

 

Tabell 3. Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 2, hvor tilstand 1 er best. Etter 
veileder 02:2013. 

I  II  III  IV  V  
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2 Materiale og metode 
 

  Utstyr og metode 

Prøveinnsamlingen ble gjort den 11.01.17. Undersøkelsen ble gjennomført i henhold til NS 9410:2016 av 

Kristine Brokke og Kai-Erling Staven fra Aqua Kompetanse AS. 

 

2.1.1 Makrofauna og kjemisk/geologisk sedimentsammensetning 

Bunndyrprøver (makrofauna) og sedimentprøver ble samlet inn ved hjelp av en 0.1m² Van Veen-grabb med 

internnummer GRC-AQK-010A, og sedimentet ble skylt over en 1mm sikt med internnummer SMC-AQK-

020A. På hver prøvestasjon ble det foretatt tre grabbhugg, der biologiske prøver tas ut av to av huggene, og 

100-300mL geologi og kjemiprøver tas ut av ett. Biologiprøvene tilsettes 4% formalin bufret med borax 

iblandet bengalrose, kjemi- og geologiprøvene nedfryses frem til analyse. Prøvene ble tatt iht. metodikk 

beskrevet i Norsk Standard NS:9410 av Aqua Kompetanse, og Akvaplan-niva AS har stått for analyser og 

tolkning av innsamlet materiale. For videre beskrivelse av metodikk og indekser for analyser av makrofauna, 

kjemi og geologi se rapport fra Akvaplan-niva AS i Vedlegg B.  

 

2.1.2 Elektrokjemiske målinger 

Ved hver stasjon har Aqua Kompetanse AS utført pH- og Eh-målinger (elektrokjemiske målinger) i sedimentet 

i henhold til Norske Standarder NS 9410:2016, og NS-EN ISO 10523:2012. Apparatet som ble brukt er av typen 

Hach, modell HQ40dmed internnummer EMU-AQK -026A. Elektroden for pH hadde internnummer PHE_AQK-

037A og elektroden for Eh hadde internnummer EHE_AQK-049A. Resultatet fra de elektrokjemiske 

målingene kan leses av i Tabell 2. 

 

2.1.3 Hydrografi 

Det ble utført målinger av salinitet, temperatur, oksygen ved dypeste prøvestasjon (C2, øst for lokaliteten) 

(Figur 2) av Aqua Kompetanse AS. Målingene ble utført med en CTD påmontert oksygensonde (Tabell 4) som 

var innstilt for måling hvert 2. sekund ved nedsenkning og opphaling gjennom vannsøylen. Registrerte data 

ble bearbeidet ved bruk av SAIV AS eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W. Data presentert i 

figurer er hentet fra bunnen og opp til overflaten (upcast). All rådata er lagret elektronisk hos Aqua 

Kompetanse. 
 

Tabell 4. Instrumenter og sensorer brukt til hydrografimålinger ved Nordfugløy den 11.01.17. 

Instrument/sensor Produsent Internnummer 

CTD SAIV CTD-AQK-009A 

Oksygensensor SAIV OXS-AQK-197A 
 

Vannmassenes oksygenkonsentrasjon er et resultat av balansen mellom prosesser som forbruker og tilfører 

oksygen. Hvilke prosesser som dominerer og det resulterende oksygeninnholdet varier mellom kyst- og 

fjordområder, og avhenger blant annet av vannutskiftningens hyppighet. Vannets evne til å holde på 

oksygen avtar ved økende temperatur og salinitet, og er typisk i nærheten av å være «mettet» på oksygen 

ved havoverflaten og i avtagende grad med økende dyp. Oksygenkonsentrasjonen i dypvannet er viktig for 

den helhetlige tilstanden i et område, og klassifiseringen av oksygenet i slike vannmasser er gitt i Tabell 5. 
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Tabell 5. Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved saltholdighet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2013). 

        Tilstandsklasser 

        I II III IV V 

  Parameter Veileder Måleenhet Bakgrunn/ God Moderat/ Dårlig Svært dårlig 

        Svært god   Mindre god     

Dypvann Oksygen* 97:03  ml O2/ l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

  Oksygen metn.** 97:03  % >65 65-50 50-35 35-20 <20 

*Omregningsfaktoren til mGO2/L er 1.42 
**Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C. 

 

 Undersøkelsesområde og stasjonsplassering 

Undersøkelsesområdet ligger i Fugløyfjorden i Gildeskål kommune, Nordland fylke sør for Fleina og nord for 

Fugløya (se Figur 1 og 2). Dybden under anlegget går fra rundt 50 meter i sør til 87 meter i nordøst. Nordvest 

for anlegget går en smal, grunn renne over til Fleinværsfjorden. Bunnen under anlegget besto av sand og 

skjellsand.  

 

Lokaliteten er vurdert etter en C-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016. Økende biomasse gir økende antall 

prøvestasjoner, og med en MTB på 5460 tonn, er veiledende antall prøvestasjoner 5, jamfør Tabell 6. 

Koordinatene til disse vises i Tabell 8.  

 

Tabell 6. Veiledende antall prøver som skal tas per anlegg per tonn MTB og veiledende avstand fra anlegg til stasjon C2 
(gjengitt etter NS 9410:2016). 

MTB på lokaliteten 
(tonn) 

Veiledende 
avstand fra anlegg 

til C2 

Veiledende antall 
prøvestasjoner 

≤ 1999 300 3 

2000 til 3599 400 4 

3600 til 5999 500 5 

≥ 6000 500 6 

 

2.2.1  Vannstrøm 

Spredningsstrømmen beveger seg i sørøstlig retning med hyppigste strømretninger mot sør-sørøst på 45 

meter med en returstrøm mot nordvest (Ottesen, 2007). Strømhastighetene er vist i Tabell 7, og retningen 

spredningsstrømmen går i er markert i Figur 2. 

 

Tabell 7. Strømmålinger ved Nordfugløy. Målingene med rotormåler på 5m og 15m (67 04.977N, 13 51.328Ø) er fra 
13.8-16.09.2013 (Moe, 2013). Målingene på 25, 35 og 45 m er fra 12.09-11.10.2007 (67 04.932 N/, 13 51.374 Ø) og ble 
målt med en Aquadopp profiler 400 Hz (Ottesen, 2007).  

 

 

 

 

 

 

  

Dyp (m) Gjennomsnitts-
hastighet (cm/s) 

Maksimal-
hastighet (cm/s) 

Signifikant maksimal-
hastighet (cm/s) 

Nullstrøm 
(% mellom 0-1 cm/s) 

5 m 3,4 23,0 6,2 11,4 

15 m 2,4 18,0 4,6 39,3 

25 m 6,2 60,9 10,7 3,2 

35 m 5,0 36,8 8,6 4,5 

45 m 4,7 36,2 7,9 4,8 
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2.2.2 Stasjonsplassering 

Alle stasjoner er avmerket på kartet i Figur 2. Posisjonen for stasjonene leses av i Tabell 8, slik at seinere 

prøver kan legges til de samme koordinat som ved denne undersøkelsen. To av stasjonene som ble tatt ved 

forrige MOM C i 2015 er bevart, hvor stasjon 2 og 4 fra den gang tilsvarer henholdsvis C4 og C1 fra årets 

undersøkelse, 300 meter fra ramme og 20 meter fra merd. C2 ble plassert 480 meter unna anlegget, i retning 

av spredningsstrømmen. C3 ligger i mellom stasjon C4 og C2, 160 meter unna anlegget. C5 er plassert på 

andre siden av anlegget, 110 meter unna.  

 

Tabell 8. Posisjon for prøvetakingsstasjoner ved C-undersøkelse på Nordfugløy. 

Stasjoner C1 
Anleggssone 

C3  
Overgangssone 

C4 
Overgangssone 

C5 
Overgangssone 

C2 
Ytre sone 

Koordinater:  67°04.990N 
13°51.478Ø 

67°04.972 N 
13°51.740 Ø 

67°05.000 N 
13°51.957 Ø 

67°05.058N 
13°51.138Ø 

67°04.937N 
13°52.167Ø 

Dybde (m) 72 98 109 58 116 

2.2.3 Kartbilder: Stasjonsplassering og anleggslokalisering 

Samtlige kart er med kartdatum WGS84.  

  

 

  

Figur 1. Oversiktskart som viser undersøkelsesområdet. Målestokk: 1:160 000. Kilde: 
Fiskeridirektoratets karttjeneste. 
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Figur 2. Kartet viser anleggsplassering sammen med C-stasjoner og fortøyninger. Lilla pil i øverste venstre hjørne viser 
himmelretning, gul pil viser hovedstrømretningen for spredningsstrøm. Kilde: Olex. 
 

 
Figur 3. Sjøkart som viser anlegg og fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner fra forrige B-undersøkelse og C-
undersøkelsens innerste stasjoner (grønne firkanter; C1 og C5). Samtlige stasjoner ved forrige B-undersøkelse ble 
tilstand 1, og er derfor markert med blå firkanter. Gule trekanter markerer strømmålinger i 2007, 2009 og 2013. Kilde: 
Olex. 
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 Undersøkelsesfrekvens 

I følge Norsk Standard NS9410:2016 er det satt forskjellige frekvenser for prøvestasjon C2 og 

overgangssonestasjonene (C3, C4, osv.) (Tabell 9). Hvis frekvensene på C2 og overgangssonestasjonene ikke 

er like skal lokaliteten bli undersøkt etter den tilstandsklassen som gir hyppigst undersøkelsesfrekvens. 

Miljøtilstanden til stasjon C1 inngår ikke i fastsettingen av undersøkelsesfrekvens, men får en egen vurdering 

etter resultatene fra makrofauna-undersøkelsene. Ved forundersøkelser tas en ny C-undersøkelse etter 

første produksjonssyklus uavhengig av forundersøkelsens resultat. 

 
 

Tabell 9. Undersøkelsesfrekvens ved ulike tilstandsklasser for hver av stasjonsklassene. Gjengitt etter NS 9410:2016. 

Stasjon Tilstandsklasse Hver annen 
produksjonssyklus 

Hver tredje 
produksjonssyklus 

C2 Svært god eller god  X 

Samlet for C3, C4, osv. Moderat X  

Svært god eller god  X 
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3 Resultat 
 

 Bunndyr og kjemiske analyser 

For fullstendig rapport på resultatene fra bunndyrundersøkelsen og de kjemiske analysene, se rapport fra 

Akvaplan-niva i Vedlegg B til denne rapporten. 

 

pH-, Eh og sensoriske registreringer 

De elektrokjemiske og sensoriske målingene viste normale verdier ved alle fire stasjoner med unntak av 

stasjon C1, som hadde noe lukt. Grabbinnholdet var 6-10 cm ved tre stasjoner, og >10 cm på stasjon på C3 

og C4. Sedimentet besto stort sett av sand og skjellsand på alle stasjoner. Rådata er lagret hos Aqua 

Kompetanse AS.  

 

  Hydrografisk måling 

Saltholdighet, temperatur og oksygeninnhold ble målt fra bunnen og opptil overflaten (up-cast) ved 

lokaliteten. Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i figur 4 og 5. 

 

 
Figur 4: Sjøtemperatur (°C) og saltholdighet (‰) fra bunnen og opp til overflaten ved stasjon C2 på Nordfugløy den 

11.01.17. 

 

Sjøtemperaturen er 5.5°C i det øverste sjiktet av vannsøylen. Fra cirka 25-meters dybde og videre nedover i 

vannsøylen øker temperaturen med økende dybde, og stabiliserer seg på rundt 75 meter på 7,5°. Ved bunnen 

er temperaturen rundt 8 °C. Saltholdigheten ligger jevnt på 34‰ hele veien.  
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Figur 5: Oksygenkonsentrasjon (mg/l) og oksygenmetning (%) fra bunnen og opp til overflaten ved stasjon C2 på 

Nordfugløy den 11.01.17. 

 

Oksygenkonsentrasjonen i overflatevannet er 9 mg O2/liter og oksygenmetningen er 90 %. Ved bunnen på 

116 meters dyp er konsentrasjonen 7,8 mg O2/liter, mens metningen er 83 %. Omregnet til milliliter gir det 

en konsentrasjon på 5,5 ml O2/liter. Dette svarer til tilstanden I ‘Svært god’ etter klassifiseringen for oksygen 

i dypvann, gjengitt i tabell 5.  

 

 Produksjonsdata fra anlegg 

 

Det er foretatt en C-undersøkelse ved Nordfugløy i 2015, som resulterte i en miljøtilstand på 1 på alle fem 
stasjoner.  
 
Tabell 10. Tidligere C-undersøkelser ved Nordfugløy (Ness, 2015) sammen med resultatene fra årets undersøkelse 
(markert med stjerne). 

Dato 
feltarbeid 

Generasjon Biomasse ved 
undersøkelse (t) 

Utfôret 
mengde (t) 

Produsert 
mengde (t) 

Økologisk 
tilstand:  

Miljøtilstand for 
stasjon C1 

2014/2015     Ikke satt 1 

*11.01.2017 V16 0 3100 2300 C1: 5. C2: 2 
C3: 3. C4: 2.  
C5: 3 

3 

*Raden inneholder produksjonsdata og resultat fra årets undersøkelse, og er tatt med for å enkelt kunne sammenligne 

med tidligere resultat. 
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4 Oppsummering 
Det ble funnet over 4300 individer fordelt på bare 12 arter på stasjonen nærmest anlegget. Hele 99% av 

individene funnet her, besto av den tolerante børstemarken Capitella capitata. Også stasjon C5 og C3, som 

er lagt nær anlegget hadde lavere diversitet og et mer belastet miljø enn de to stasjonene lengst unna, C4 og 

C2. Totalt sett kommer anleggssonestasjonen C1 svært dårlig ut, med lave resultat i alle artsindekser. Dette 

førte til at den økologiske tilstanden ved C1 ble klassifisert til dårligste tilstand.  

  

Stasjonen nærmest anlegget kom dårligst ut på normalisert organisk karbon-innhold, mens de øvrige 

stasjonene ble klassifisert til en god tilstand. Totalt nitrogen og totalt organisk innhold var lavt ved alle 

stasjoner, og forholdet mellom nitrogen og karbon viser at sedimentet har en marin opprinnelse ved alle 

stasjoner. Pelittandelen var grovkornet på alle stasjoner. 

 

Det ble ikke registrert unormale elektrokjemiske verdier. Av sensoriske vurderinger var sedimentet ved 

anleggssonestasjonen C1 med noe lukt. Den hydrografiske undersøkelsen viser en stabil salinitet gjennom 

hele vannsøylen, en økende temperatur ned fra overflaten og et bra oksygennivå også ved bunnen.  

 

Etter årets undersøkelse, ser anleggssonestasjonen (C1) ut til å ha dårligere forhold enn øvrige stasjoner. De 

to stasjonene nær anlegget (C5 på vestsiden, og C3 på østsiden) viser tegn til påvirkning, mens de to lenger 

ut (C2 og C4) har totalt sett best forhold. Det ble foretatt en undersøkelse i 2015, der C1 lå ved stasjon 4, og 

C4 lå ved stasjon 2. Siden den gang er det skjedd en forbedring i TOC-nivå; kobbernivå er på stedet hvil, og 

samfunnet ved C1 er forverret mens økologisk tilstand er forbedret på C4 (se Vedlegg B).  

 

Stasjon C1 kom særlig dårlig ut, med økologisk tilstandsklasse 5. Det ble utført en B-undersøkelse på samme 

tid som sedimentprøvene til C-undersøkelsen ble tatt ut, og denne viser beste tilstand ved samtlige 

prøvestasjoner (Brokke, 2017). C-undersøkelsen viser derimot en dårlig miljøtilstand ved stasjon C1, med en 

tilstand 3 etter NS 9410-klassifisering.  

 

Lokaliteten har to stasjoner (C2 og C4) som er klassifisert til å være gode og to stasjoner C3 og C5, som er 

klassifisert til å være moderate. Derfor skal undersøkelsesfrekvensen være annenhver produksjonssyklus 

(Tabell 9). Ettersom denne undersøkelsen ble tatt på maksimal biomasse, vil neste C-undersøkelse måtte tas 

i 2020 om driften går som normalt. 
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Vedlegg A – Bilder av sedimentet 

 
Figur A- 1. Bilde av sediment ved C1. Sedimentet besto av sand og skjellsand. Foto: Kai-Erling Staven 

 

Figur A- 2. Bilde av sediment ved C2. Sedimentet besto av sand og skjellsand. Foto: Kai-Erling Staven 
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Figur A- 3. Bilde av sediment ved C3. Sedimentet besto av sand og skjellsand. Foto: Kai-Erling Staven 

 
Figur A- 4. Bilde av sediment ved C4. Sedimentet besto av sand og skjellsand. Foto: Kai-Erling Staven.  
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Figur 6. Bilde av sediment ved C5. Sedimentet besto av sand og skjellsand. Foto: Kai-Erling Staven. 
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1 Materiale og metode 

1.1 Bløtbunn – geokjemiske analyser og bunndyr 

En oversikt over det faglige programmet for bløtbunnundersøkelsen er gitt i Tabell 1. 

Tabell 1. Faglig program for bløtbunnundersøkelsen ved Nordfugløy, 2017. TOM = total organisk 

materiale. TOC = total organisk karbon, TN = total nitrogen, Cu = kobber, Korn = kornfordeling. 

Stasjon Type undersøkelse 

C1 (anleggssone) Kvantitativ bunndyranalyse. TOM, TOC. Korn. TN. Cu 

C2 (overgangssone-ytterst) Kvantitativ bunndyranalyse. TOM, TOC. Korn. TN. 

C3 (overgangssone) Kvantitativ bunndyranalyse. TOM, TOC. Korn. TN. 

C4 (overgangssone) Kvantitativ bunndyranalyse. TOM, TOC. Korn. TN. 

C5 (overgangssone) Kvantitativ bunndyranalyse. TOM, TOC. Korn. TN. 

 

For gjennomføring og opparbeiding er følgende standarder og kvalitetssikringssystemer 

benyttet: 

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

 ISO 16665. Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft 

bottom macro fauna. 

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

 Prosedyreark. 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.  

 

Posisjoner og dyp for stasjonene ved Nordfugløy er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2. Stasjonsdyp og -koordinater, Nordfugløy 2017.   

Stasjon C1 C2 C3 C4 C5 

Dyp (m) 72 116 98 109 58 

GPS 
67°04,990 N 
13°51,478 Ø 

67°04,937 N 
13°52,168 Ø 

67°04,972 N 
13°51,741 Ø 

67°05,000 N 
13°51,975 Ø 

67°05,058 N 
13°51,138 Ø 

1.2 Geokjemiske analyser 

1.2.1 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. 

1.2.2 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 tørrvektsbasis.  
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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 

 

1.2.3 Total nitrogen (TN) - Kjeldahl nitrogenbestemmelse 

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

hydroksid 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. 

1.2.4 Metallanalyse - Kobber (Cu) 

Prøvene for metallanalyse ble frysetørket før de ble oppsluttet i mikrobølgeovn i lukket 

teflonbeholder med konsentrert ultraren salpetersyre og hydrogenperoksid. Konsentrasjonene 

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

Klassifisering av miljøtilstanden med hensyn til Cu 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  

 

1.3 Bunndyr 

1.3.1 Om organisk påvirkning av bunndyrssamfunn 

Utslipp av organisk materiale (fôrrester/fekalier) fra marine oppdrettsanlegg kan bidra til 

forringede livsvilkår for mange av de bunnlevende organismene. Negative effekter i bunndyrs-

samfunnet kan best vurderes gjennom kvantitative bunndyrsanalyser. Fordi de fleste bløtbunn-

artene er lite mobile, vil faunasammensetningen i stor grad gjenspeile de stedsegnede miljø-

forholdene. 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 under og ved oppdretts-

merder kan i stor grad knyttes til endringer av organisk innhold (fôr og fekalier) i sedimentet.  

1.3.2 Kvantitative bunndyrsanalyser 

Det ble innsamlet to prøver (replikater) på hver av stasjonene 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 økologisk tilstandsklassifisering er Direktoratgruppens 
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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-10) 

 

Indeksene er beregnet som snitt av to replikater.  

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 
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2 Resultater 

2.1 Geokjemiske analyser 

2.1.1 TOC og kornfordeling 

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

C/N forholdet og kornfordeling i sedimentene er presentert i Tabell 3. 

TOM-nivåene varierte mellom 1,4 % og 3,6 %. TOC-nivået var forhøyet på C1 (tilstandsklasse 

III), og lett forhøyet på de øvrige stasjonene (klasse II). TN-nivået var generelt lavt (0,3 – 1,6 

mg/g). C/N-forholdene var lave (7,2 – 14,2) og tydet på hovedsakelig marin opprinnelse for det 

organiske innholdet på stasjonene. Sedimentene var grovkornet med pelittandeler mellom 3,5 

og 19,1 %.  

Tabell 3. Sedimentanalyser, TOM (%), TOC(mg/g), TN (mg/g), C/N og kornfordeling (pelittandel % 

<0,063 mm). Nordfugløy, 2017. 

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

C1 3,0 11,6 28,7 III Mindre god 1,6 7,2 5,3 

C2 1,4 3,7 20,3 II God 0,3 14,2 7,5 

C3 3,2 10,7 25,5 II God 1,2 8,8 17,8 

C4 3,6 11,0 25,6 II God 1,2 9,2 19,1 

C5 1,3 3,4 20,7 II God 0,4 9,5 3,5 

 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). 

2.1.2 Kobber i sediment, C1  

Kobbernivået er vist i Tabell 4. 

Kobberkonsentrasjonen var lav på C1 (klasse I). 

Tabell 4. Metallanalyse. Cu (mg/kg TS), Nordfugløy, 2017.  

St. Cu  Klasse  

C1 11,8 Klasse I 

2.2 Bunndyr 

2.2.1 Kvantitative bunndyrsanalyser 

2.2.1.1 Artsmangfold, ømfintlighet og jevnhet 

Resultatene fra de kvantitative bunndyrsanalysene er presentert i Tabell 5. Faunaindeksen 

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

På C1 ble det registrert 4313 individer og 12 arter. De fleste faunaindeksene, inkludert nEQR, 

viste økologisk tilstandsklasse V. På C2 og C4 var det hhv. 2297 og 4570 individer fordelt på 

112 og 154 arter. De fleste indeksene, inkludert nEQR, ga økologisk tilstandsklasse II. På C3 

og C5 var det hhv. 974 og 970 individer fordelt på 58 og 54 arter. De fleste indeksene, inkludert 

nEQR, ga økologisk tilstandsklasse III.  

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. Individfordelingen var meget skjev på C1 med 
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indeks på 0,03. På de øvrige stasjonene var fordelingen jevnere med indekser mellom 0,56 og 

0,67.  

Tabell 5. 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. Nordfugløy 2017. Økologisk 

tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (snitt av to replikater) iht. Veileder 02:2013. 

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

C1 4313 12 0,10 1,8 0,27 5,98 7,01 0,158 1,27 5,978 0,03 

C2 2297 112 3,57 27,2 0,67 9,34 20,20 0,683 1,01 3,418 0,56 

C3 974 58 3,62 21,3 0,59 7,34 17,24 0,585 0,64 3,960 0,67 

C4 4570 154 4,32 32,5 0,71 9,68 21,27 0,735 1,31 3,075 0,63 

C5 970 54 3,08 18,8 0,55 6,57 14,05 0,506 0,57 4,410 0,61 

 

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

 

2.2.1.2 NS 9410 Vurdering av bunndyrsamfunnet i nærsonen (C1). 

I følge NS 9410:2016 kan klassifisering av miljøtilstanden i anleggssonen baseres på antallet 

arter vurdert mot dominansforhold i bunndyrsamfunnet. Tabell 6 viser antall arter, kumulativ 

prosent for dominerende taksa og klassifisering av miljøtilstanden for bløtbunnsamfunnet på 

stasjon C1. Data for antall arter og dominerende taksa er hentet fra Tabell 5 og Tabell 7.  

Bløtbunnsamfunnet ble klassifisert til miljøtilstand 3 "Dårlig". Kriteriet for miljøtilstand 2 er  

5 - 19 arter, hvorav ingen utgjør mer enn 90 % av det totale individtallet. 

Tabell 6. NS 9410:2016 Klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunnet i anleggssonen C1, 

Nordfugløy 2017.  

Stasjon  Lokalitet Ant. arter Dominerende taksa Miljøtilstand - NS 9410 

C1 Nordfugløy 12 Capitella capitata – 99 % Miljøtilstand 3 

 

2.2.1.3 Geometriske klasser 

Figur 1 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 C1 hadde lavt startpunkt og strakk seg langt ut mot høyere klasser. Kurveforløpet 

indikerte faunaforstyrrelse. De andre kurvene hadde naturlig høye startpunkter og strakk seg i 

varierende grad ut mot høyere klasser. Kurveforløpene indikerte ingen entydige fauna-

forstyrrelser. 
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Figur 1. Bløtbunnfauna vist som antall arter mot antall individer pr. art i geometriske klasser for 

bløtbunnstasjonene ved Nordfugløy, 2017 (pr. 0,2 m2). 

2.2.1.4 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 2. I dendrogrammet er graden av ulikhet mellom stasjonene 

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

0 % ulikhet, mens to stasjoner uten like arter, vil få 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. 

Clusterplottet viser tre grupper med stasjoner. Faunasammensetningen på gruppen C2 og C4 

var 68 % lik. Gruppen C3 og C5 var 54 % lik. De to gruppene var 37 % lik hverandre, mens 

den tredje (C1) kun var 16 % lik de øvrige.  

 

Figur 2. Stasjonsvis clusterplott for bløtbunnfaunaen ved Nordfugløy, 2017. 

2.2.1.5 Artssammensetning 

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

Tabell 7. 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). 

På C1 dominerte forurensningsindikatoren Capitella capitata (børstemark) med 99 %, etterfulgt 

av en annen forurensningsindikator (Malacoceros fuliginosus). De øvrige artene var 

hovedsakelig opportunister eller tolerante. På C2 og C4 dominerte den opportunistiske 

børstemarken Pseudopolydora paucibranchiata med hhv. 51 og 39 % av individmengden. Her 
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var det ellers en naturlig blanding av representanter fra de andre økologiske gruppene, bortsett 

fra forurensningsindikatorer. På C3 var den opportunistiske børstemarken Heteromastus 

filiformis mest tallrik, hvor den utgjorde 31 % av individmengden. Her lå forurensnings-

indikatoren C. capitata nest øverst med en relativ rik forekomst. De øvrige artene blant topp-ti 

var opportunistiske eller tolerante. På C5 dominerte forurensningsindikatoren Capitella 

capitata (børstemark) med 50 % av individmengden. Her var det også mange tolerante og 

opportunistiske taksa blant topp-ti. 

Tabell 7. Antall individer, kumulativ prosent og økologisk gruppe* for de ti mest dominerende artene 

på stasjonene. Nordfugløy 2017. 

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

Capitella capitata 4271 99 % V Pseudopolydora paucibranchiata 1170 51 % IV 

Malacoceros fuliginosus 17 99 % V Heteromastus filiformis 114 56 % IV 

Microphthalmus sczelkowii 10 100 % ik Paramphinome jeffreysii 91 60 % III 

Pholoe assimilis 3 100 % III Owenia sp. 73 63 % II 

Phyllodoce mucosa 3 100 % V Thyasira sarsii 54 65 % IV 

Chaetozone sp. 2 100 % III Galathowenia oculata 53 68 % III 

Mytilus edulis 2 100 % IV Labidoplax buskii 47 70 % II 

Ophryotrocha sp. 1 100 % IV Spio limicola 44 72 % ik 

Argissa hamatipes 1 100 % ik Amythasides macroglossus 42 73 % I 

Cirratulus cirratus 1 100 % IV Notomastus latericeus 42 75 % I 

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

Heteromastus filiformis 300 31 % IV Pseudopolydora paucibranchiata 1766 39 % IV 

Capitella capitata 153 47 % V Heteromastus filiformis 273 45 % IV 

Thyasira sarsii 76 54 % IV Paramphinome jeffreysii 260 50 % III 

Pseudopolydora paucibranchiata 73 62 % IV Chirimia biceps 176 54 % II 

Paramphinome jeffreysii 66 69 % III Amythasides macroglossus 138 57 % I 

Chaetozone sp. 31 72 % III Thyasira sarsii 127 60 % IV 

Scoloplos armiger 31 75 % III Spiophanes kroyeri 117 62 % III 

Eteone flava/longa 30 78 % ik Owenia sp. 101 65 % II 

Spio limicola 26 81 % ik Labidoplax buskii 100 67 % II 

Pholoe assimilis 24 83 % III Galathowenia oculata 96 69 % III 

C5 Ant. Kum. EG     

Capitella capitata 488 50 % V     

Heteromastus filiformis 122 63 % IV     

Scoloplos armiger 78 71 % III     

Ophryotrocha sp. 35 74 % IV     

Chaetozone sp. 27 77 % III     

Pholoe assimilis 26 80 % III     

Nassarius incrassatus 21 82 % ik     

Eteone flava/longa 16 84 % ik     

Thyasira flexuosa 14 85 % III     

Paramphinome jeffreysii 13 87 % III     

*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. 
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3 Sammenfattende vurderinger 

3.1 Sammenfatning 

Resultatene fra bløtbunnundersøkelsen (type C) ved lokaliteten Nordfugløy i 2017 kan 

sammenholdes som følger:  

 TOC-nivået i sedimentet var forhøyet i anleggssonen (C1) med tilstandsklasse III. 

Stasjonene i overgangssonen hadde lett forhøyet TOC (klasse II). TOM- og TN-nivåene 

var generelt lave. C/N-forholdet indikerte at det organiske innholdet i sedimentene 

hovedsakelig hadde marin opprinnelse. Kobbernivået i sediment fra anleggssonen var 

lavt (klasse I). Sedimentene var grovkornet på samtlige stasjoner. 

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

tilstandsklasse V "Svært dårlig" for bløtbunnsamfunnet i anleggssonen (C1) og klasse 

II og III for samfunnene i overgangssonen. NS 9410:2016 klassifisering på C1 ga 

miljøtilstand 3 "Dårlig". Artssammensetningen her viste dominans av forurensnings-

indikatoren Capitella capitata, samt mange opportunistiske og tolerante arter. Alle 

bløtbunnsamfunnene hadde større eller mindre forekomster av forurensnings-

indikatorer og opportunistiske arter. Dette kan tyde på at de befant seg i en 

berikingsfase preget av god tilgang på organisk materiale. 

 

3.2 Miljøutvikling siden 2015 

Ved stasjon C1 (tidl. stasjon 4) og C4 (tidl. stasjon 2) ble det, i en C undersøkelse i 2015, samlet 

inn prøver for sediment- og bunndyrsanalyser (Ness, 2015). Resultatene fra den gang viste TOC 

i tilstandsklasse IV på C1 og klasse III på C4. Kobbernivået på C1 lå i klasse I. Samlet 

faunaindeks nEQR ga økologisk tilstandsklasse IV på C1 og klasse III på C4. 

En sammenligning med dagens resultater viser at miljøtilstanden i sedimentet er noe forbedret 

med TOC i klasse III på C1 og klasse II på C4. Kobbernivået ligger fortsatt i klasse I. Tilstanden 

i bløtbunnsamfunnet på C1 er derimot noe forverret til økologisk tilstandsklasse V. På C4 er 

den forbedret med en klasse til II.  

 



 

C-undersøkelse Nordfugløy, 2017. 
Akvaplan-niva AS Rapport nr. 8724.01 11 

4 Referanser 

Aure, J., Dahl, E., Green, N., Magnusson. J., Moy, F., Pedersen, A., Rygg, B og Walday, M., 1993. 

Langtidsovervåking av trofiutviklingen i kystvannet langs Sør-Norge. Årsrapport 1990 og samlerapport 1990-91. 

Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 510/93.  

Direktoratgruppen, 2013. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Veileder 02:2013. 263 s.   

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

ISO 16665, 2005. Water quality – Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-

bottom macro fauna. 

Miljødirektoratet, 2016. Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. M-608/2016. 24 s. 

Molvær, J., Knutzen, J., Magnusson, J., Rygg, B., Skei, J. og Sørensen, J., 1997. Klassifisering av miljøkvalitet i 

fjorder og kystfarvann. Statens forurensningstilsyn. Veiledning 97:03. 36 sider. 

Ness, J-R, 2015. C undersøkelse. Lokalitet Nordfugløy i Gildeskål kommune, januar 2015. Helgeland 

Havbruksstasjon rapport. 30 s. 

NS 9410:2016. Norsk standard for miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. 

Rygg, B. og K. Norling, 2013. Norwegian Sensitive Index (NSI) for marine macro invertebrates, and an update of 

Indicator Species Index (ISI). NIVA report SNO 6475-2013. 48 p. 

 

 



 

 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 
12 www.akvaplan.niva.no 

5 Vedlegg 

Vedlegg 1. Bunndyrstatistikk 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: 

 

der  ni  = antall individer av art i i prøven 

 N  = totalt 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 

 
 

Hurlberts diversitetskurver 

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

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. 

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

individer og s arter og har følgende formel: 

 
der  N = totalt antall individ i prøven 

Ni = antall individ av art i 

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

s  = totalt 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 
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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 en-toppet, asymmetrisk kurve med lang ”hale” mot høye 

klasseverdier. Denne kurven vil være godt tilpasset en log-normal fordelingskurve. 

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): 

 

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 

Tetthetsindeks (Density index, DI) 

DI er en indeks for individtetthet. DI er spesielt utviklet med tanke på tilstandsklassifisering av individfattig fauna. 

Indeksene for artsmangfold og ømfintlighet da av og til dårlig fordi de styres av tilfeldigheter i de små datasettene. 

Fattig fauna finnes særlig ved dårlige oksygenforhold eller ved svært kraftig industriforurensning. Ekstremt høye 

 

)(
1

1














n

k kjki

n

k kjki

ij

XX

XX
d



 

 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 
14 www.akvaplan.niva.no 

individtettheter av tolerante arter tyder på påvirkning av organisk belastning vanlig nær renseanlegg og 

matfiskanlegg. DI signaliserer også dette. Indeksen beregnes ved: 

 DI = abs [log10(N0,1m
2) – 2,05] 

Hvor abs står for tallverdi, altså at negative verdier gjøres positive, N0,1m
2 antall individer pr. 0,1 m2. 

Normalisert EQR (nEQR) 

Observert indeksverdi omregnes til nEQR (normalised ecological quality ratio): 

nEQR = (Indeksverdi – Klassens nedre indeksverdi)/(Klassens øvre indeksverdi – Klassens nedre indeksverdi)*0,2 

+ Klassens nEQR basisverdi 

Klassens nEQR basisverdi er den samme for alle indekser og er satt til: 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (I)  = 0,8 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (II)  = 0,6 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (III)  = 0,4 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (IV)  = 0,2 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (V)  = 0,0 

 

Klasseintervallet er 0,2 for alle klassene. 

nEQR gir altså en tallverdi på en skala fra 0 til 1. Tallverdien viser ikke bare statusklassen, men også hvor lavt 

eller høyt i klassen tilstanden ligger fordi verdiene følger en kontinuerlig skala. F. eks. viser verdien 0,75 at 

tilstanden ligger tre firedeler opp i tilstand God (God = 0,6 – 0,8). nEQR muliggjør en harmonisert sammenligning 

av forskjellige indekser, både innenfor samme kvalitetselement og mellom ulike kvalitetselement. 
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Statistikk resultater Nordfugløy 2017: 

Antall arter og individer per stasjon 

st.nr. tot. C1 C2 C3 C4 C5 

no. ind. 13124 4313 2297 974 4570 970 

no. spe. 198 12 112 58 154 54 

 

Bunndyrindekser per replikat 

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

no. ind. 13124 1608 2705 1244 1053 490 484 

no. spe. 198 7 10 95 75 51 32 

Shannon-Wiener: 0,1 0,1 3,6 3,6 4,1 3,1 

Pielou  0,03 0,03 0,54 0,58 0,72 0,63 

ES100  2 2 28 26 24 18 

SN  0,97 1,11 2,32 2,23 2,16 1,90 

ISI-2012  5,85 6,11 9,68 9,01 7,75 6,94 

AMBI  5,981 5,975 3,361 3,475 3,612 4,307 

NQI1  0,25 0,28 0,69 0,66 0,64 0,54 

NSI  7,0 7,0 20,4 20,0 18,4 16,1 

DI  1,156 1,382 1,045 0,972 0,640 0,635 

 

st.nr.  C4_01 C4_02 C5_01 C5_02 

no. ind.  2238 2332 739 231 

no. spe.  117 124 50 25 

Shannon-Wiener: 4,4 4,2 2,7 3,4 

Pielou  0,64 0,61 0,48 0,74 

ES100  33 32 19 19 

SN  2,33 2,35 2,07 1,90 

ISI-2012  9,35 10,01 6,69 6,45 

AMBI  3,026 3,123 4,884 3,935 

NQI1  0,71 0,71 0,53 0,56 

NSI  21,8 20,7 11,4 16,7 

DI  1,300 1,318 0,819 0,314 

 

Bunndyrindekser, gjennomsnitt per stasjon 

st.nr.  St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 

Shannon-Wiener: 0,10 3,57 3,62 4,32 3,08 

Pielou  0,03 0,56 0,67 0,63 0,61 

ES100  1,8 27,2 21,3 32,5 18,8 

SN  1,04 2,27 2,03 2,34 1,99 

ISI-2012  5,98 9,34 7,34 9,68 6,57 

AMBI  5,978 3,418 3,960 3,075 4,410 

NQI1  0,27 0,67 0,59 0,71 0,55 

NSI  7,01 20,20 17,24 21,27 14,05 

DI  1,27 1,01 0,64 1,31 0,57 

       

Tilstandsklasse nEQR *) 0,158 0,683 0,585 0,735 0,506 

*) Tilstandsklassen nEQR er beregnet uten DI    
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Geometriske klasser 

int. C1 C2 C3 C4 C5 

1 5 40 29 49 22 

2,3 4 20 8 26 9 

 4- 7 0 16 5 15 8 

 8- 15 1 17 4 26 7 

16- 31 1 7 7 16 4 

32- 63 0 8 0 11 1 

64-127 0 3 3 6 2 

128-255 0 0 1 2 0 

256-511 0 0 1 2 1 

512-1023 0 0 0 0 0 

1024-2047 0 1 0 1 0 

2048- 1 0 0 0 0 
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 Artsliste Nordfugløy C-und. 2017               

 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Stasjonsnr.:  C1 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. -1 -2 -3 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Spionida 
 Malacoceros fuliginosus 5 12 17 
 Chaetozone sp. 1 1 2 
 Cirratulus cirratus 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 159 267 4271 
 Phyllodocida 
 Phyllodoce mucosa 1 2 3 
 Pholoe assimilis 3 3 
 Microphthalmus sczelkowii 10 10 
 Nereimyra punctata 1 1 
 Eunicida 
 Ophryotrocha sp. 1 1 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 1 1 
 CRUSTACEA 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 1 1 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Argissa hamatipes 1 1 
 MOLLUSCA 
 Bivalvia 
 Mytiloida 
 Mytilus edulis 1 1 2 

 Maks: 1596 2675 4271 
 Antall: 9 11 14 

 Sum: 4311 

 Stasjonsnr.:  C2 
 CNIDARIA 
 Hydrozoa 

 Hydrozoa indet. -1 -1 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 2 5 7 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. -1 -1 
 PRIAPULIDA 

 Priapulus caudatus 2 2 
 SIPUNCULIDA 

 Sipunculida indet. 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Leitoscoloplos mammosus 5 7 12 
 Scoloplos armiger 2 2 
 Aricidea catherinae 3 1 4 
 Spionida 
 Apistobranchus tenuis 2 3 5 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Aonides paucibranchiata 2 1 3 
 Prionospio cirrifera 1 1 
 Pseudopolydora paucibranchiata 659 511 1170 
 Spio armata 1 1 
 Spio limicola 15 29 44 
 Spiophanes kroyeri 17 4 21 
 Tharyx killariensis 1 16 17 
 Chaetozone sp. 9 17 26 
 Cirratulus cirratus 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 6 2 8 
 Heteromastus filiformis 55 59 114 
 Notomastus latericeus 33 9 42 
 Rhodine gracilior 2 2 
 Chirimia biceps 10 4 14 
 Praxillella praetermissa 1 3 4 
 Maldanidae indet. 4 4 
 Opheliida 
 Ophelina acuminata 1 1 
 Ophelina sp. 1 1 
 Asclerocheilus intermedius 1 1 
 Phyllodocida 
 Eteone flava/longa 4 7 11 
 Phyllodoce groenlandica 9 8 17 
 Phyllodoce rosea 2 2 
 Sige fusigera 1 1 
 Gattyana cirrhosa 1 1 
 Harmothoe sp. 1 1 
 Pholoe assimilis 4 5 9 
 Pholoe baltica 1 1 
 Sthenelais limicola 1 1 2 
 Nereimyra punctata 2 2 
 Exogone verugera 3 12 15 
 Syllis cornuta 3 4 7 
 Glycera alba 1 5 6 
 Glycera capitata 1 1 2 
 Goniada maculata 4 5 9 
 Nephtys longosetosa 1 1 2 
 Sphaerodoridium sp. 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 26 65 91 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 27 7 34 
 Lumbrineris cingulata 4 4 
 Scoletoma fragilis 1 1 
 Oweniida 
 Galathowenia oculata 1 52 53 
 Owenia sp. 27 46 73 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 11 2 13 
 Terebellida 
 Lagis koreni 2 2 
 Anobothrus gracilis 3 4 7 
 Amphicteis gunneri 10 7 17 
 Amythasides macroglossus 33 9 42 
 Glyphanostomum pallescens 1 1 
 Melinna elisabethae 1 1 
 Mugga wahrbergi 1 1 
 Sabellides octocirrata 4 4 
 Sosane sulcata 2 2 
 Amaeana trilobata 2 2 4 
 Phisidia aurea 1 1 
 Pista mediterranea 19 9 28 
 Polycirrus medusa 6 3 9 
 Proclea graffii 1 1 2 
 Terebellides sp. 5 2 7 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Trichobranchus roseus 11 4 15 
 Sabellida 
 Chone sp. 8 4 12 
 Jasmineira caudata 5 4 9 
 Siboglinidae indet. 1 1 
 CHELICERATA 
 Pycnogonida 

 Pycnogonida indet. 1 1 2 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 3 7 10 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 4 3 7 
 Malacostraca 
 Mysidacea 
 Mysidacea indet. 1 1 
 Cumacea 
 Eudorella sp. 1 1 
 Campylaspis sp. 1 1 
 Hemilamprops roseus 1 1 
 Diastyloides biplicatus 1 1 
 Tanaidacea 
 Tanaidacea indet. 7 4 11 
 Amphipoda 
 Unciola planipes 12 21 33 
 Atylus sp. 1 1 
 Tryphosites longipes 1 1 
 Synchelidium sp. 1 1 
 Westwoodilla caecula 1 1 
 Gammaridea indet. 1 2 3 
 Isopoda 
 Gnathia sp. 4 4 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 

 Caudofoveata indet. 5 5 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Euspira montagui 1 1 
 Neogastropoda 
 Propebela sp. 1 1 
 Oenopota tenuicostata 1 1 
 Typhlomangelia nivalis 2 2 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Diaphana minuta 1 1 
 Philine sp. 2 1 3 
 Cylichna cylindracea 5 5 10 
 Scaphander punctostriatus 1 1 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Ennucula tenuis 11 6 17 
 Nuculana minuta 1 1 2 
 Nuculana pernula 1 1 
 Yoldiella philippiana 10 3 13 
 Veneroida 
 Mendicula ferruginosa 3 5 8 
 Thyasira equalis 1 1 
 Thyasira flexuosa 2 5 7 
 Thyasira sarsii 38 16 54 
 Thyasiridae indet. 2 2 
 Astarte sulcata 1 1 
 Parvicardium minimum 2 3 5 
 Abra prismatica 1 1 
 Kelliella miliaris 1 1 
 Pholadomyoida 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Cochlodesma praetenue 1 1 
 Lyonsia arenosa 1 1 
 Scaphopoda 
 Dentaliida 
 Antalis sp. 1 1 
 Gadilida 
 Pulsellum lofotense 1 1 
 CHAETOGNATA 

 Chaetognatha indet. 2 2 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphiura filiformis 2 1 3 
 Ophiura carnea 2 1 3 

 Ophiuroidea indet. juv. 1 1 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 39 8 47 

 Maks: 659 511 1170 
 Antall: 99 78 118 

 Sum: 2306 

 Stasjonsnr.:  C3 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 1 1 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. -2 -1 -3 
 SIPUNCULIDA 

 Phascolion strombus 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Leitoscoloplos mammosus 8 9 17 
 Scoloplos armiger 22 9 31 
 Paradoneis lyra 1 2 3 
 Spionida 
 Prionospio cirrifera 11 8 19 
 Pseudopolydora paucibranchiata 53 20 73 
 Spio limicola 15 11 26 
 Chaetozone sp. 14 17 31 
 Cirratulus cirratus 1 1 2 
 Capitellida 
 Capitella capitata 47 106 153 
 Heteromastus filiformis 115 185 300 
 Notomastus latericeus 1 1 
 Chirimia biceps 1 1 
 Opheliida 
 Ophelina acuminata 1 1 
 Ophelina sp. 1 1 
 Scalibregma inflatum 1 1 
 Phyllodocida 
 Eteone flava/longa 23 7 30 
 Eumida bahusiensis 1 1 
 Phyllodoce groenlandica 1 1 2 
 Pholoe assimilis 20 4 24 
 Pholoe baltica 1 1 
 Exogone verugera 1 1 
 Syllis cornuta 1 1 
 Glycera alba 8 7 15 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Glycera capitata 2 1 3 
 Goniada maculata 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 48 18 66 
 Eunicida 
 Ophryotrocha sp. 1 1 
 Oweniida 
 Galathowenia oculata 5 1 6 
 Owenia sp. 1 1 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 6 7 13 
 Amaeana trilobata 1 1 
 Sabellida 
 Chone sp. 2 2 
 Jasmineira caudata 1 1 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 1 1 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 1 1 2 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Diastylis cornuta 1 1 
 Diastylis echinata 1 1 
 Diastylis sp. 5 5 
 Amphipoda 
 Argissa hamatipes 1 2 3 
 Tryphosites longipes 1 1 
 Lysianassidae indet. 2 2 
 Cheirocratus sp. 1 1 
 Westwoodilla caecula 3 3 6 
 Podoceridae indet. 1 1 
 Gammaridea indet. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Euspira montagui 3 3 6 
 Euspira nitida 1 1 
 Neogastropoda 
 Oenopota sp. 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Philine sp. 6 4 10 
 Nudibranchia 
 Facelina sp. 1 1 
 Nudibranchia indet. 1 1 
 Bivalvia 
 Mytiloida 
 Mytilus edulis 1 1 
 Veneroida 
 Thyasira flexuosa 9 5 14 
 Thyasira sarsii 33 43 76 
 Thyasiridae indet. 2 2 
 Macoma calcarea 3 2 5 
 ECHINODERMATA 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 1 

 Maks: 115 185 300 
 Antall: 53 34 60 

 Sum: 973 

 Stasjonsnr.:  C4 
 FORAMINIFERA 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Foraminifera indet. -2 -1 -3 
 CNIDARIA 
 Hydrozoa 

 Hydrozoa indet. -1 -1 
 Anthozoa 

 Edwardsia sp. 1 1 

 Cerianthus lloydii 1 1 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 6 4 10 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. -1 -1 
 PRIAPULIDA 

 Priapulus caudatus 5 5 
 SIPUNCULIDA 

 Phascolion strombus 2 2 

 Sipunculida indet. 4 1 5 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Leitoscoloplos mammosus 15 8 23 
 Levinsenia gracilis 1 1 
 Aricidea catherinae 4 2 6 
 Paradoneis lyra 7 3 10 
 Spionida 
 Apistobranchus tenuis 1 1 
 Dipolydora sp. 1 1 
 Aonides paucibranchiata 1 1 
 Prionospio cirrifera 1 1 2 
 Pseudopolydora paucibranchiata 801 965 1766 
 Scolelepis korsuni 2 2 
 Spio armata 1 1 
 Spio limicola 14 27 41 
 Spiophanes kroyeri 67 50 117 
 Chaetopterus variopedatus 1 1 
 Tharyx killariensis 6 7 13 
 Chaetozone sp. 15 16 31 
 Cirratulus cirratus 5 14 19 
 Capitellida 
 Capitella capitata 1 1 
 Heteromastus filiformis 123 150 273 
 Notomastus latericeus 34 15 49 
 Rhodine gracilior 25 25 50 
 Chirimia biceps 116 60 176 
 Maldane sarsi 1 8 9 
 Praxillella praetermissa 13 17 30 
 Maldanidae indet. 1 1 
 Opheliida 
 Ophelina acuminata 2 2 
 Ophelina cylindricaudata 2 2 
 Ophelina sp. 1 1 
 Phyllodocida 
 Eteone flava/longa 11 17 28 
 Eumida bahusiensis 4 1 5 
 Eumida ockelmanni 1 4 5 
 Nereiphylla lutea 1 2 3 
 Paranaitis wahlbergi 1 1 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Phyllodoce groenlandica 15 11 26 
 Laetmonice sp. 1 1 
 Gattyana cirrhosa 1 1 2 
 Harmothoe mariannae 1 1 
 Polynoidae indet. 5 6 11 
 Pholoe assimilis 17 36 53 
 Pholoe baltica 1 6 7 
 Nereimyra punctata 7 16 23 
 Exogone verugera 9 11 20 
 Syllis cornuta 5 9 14 
 Glycera alba 3 10 13 
 Glycera capitata 1 5 6 
 Goniada maculata 1 1 
 Sphaerodoridium sp. 1 1 
 Sphaerodorum gracilis 1 1 2 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 172 88 260 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 15 6 21 
 Lumbrineris cingulata 1 4 5 
 Scoletoma fragilis 2 2 
 Oweniida 
 Galathowenia fragilis 32 1 33 
 Galathowenia oculata 41 55 96 
 Myriochele danielsseni 51 16 67 
 Owenia sp. 25 76 101 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 29 34 63 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 18 21 39 
 Lagis koreni 4 4 
 Anobothrus gracilis 11 1 12 
 Amage auricula 2 2 
 Ampharete sp. 1 1 
 Amphicteis gunneri 1 1 
 Amythasides macroglossus 96 42 138 
 Eclysippe vanelli 1 1 
 Glyphanostomum pallescens 3 3 
 Melinna cristata 6 1 7 
 Melinna elisabethae 5 3 8 
 Sabellides borealis 1 1 
 Sabellides octocirrata 6 8 14 
 Sosane sulcata 1 1 
 Amaeana trilobata 6 3 9 
 Eupolymnia nesidensis 1 5 6 
 Nicolea venustula 1 1 
 Pista mediterranea 29 26 55 
 Polycirrus medusa 9 7 16 
 Proclea graffii 1 1 
 Streblosoma bairdi 2 6 8 
 Streblosoma intestinale 2 1 3 
 Terebellidae indet. 7 8 15 
 Terebellides sp. 13 4 17 
 Trichobranchus roseus 21 26 47 
 Sabellida 
 Chone sp. 7 7 14 
 Euchone sp. 1 1 
 Jasmineira candela 4 6 10 
 Jasmineira caudata 6 28 34 
 Siboglinidae indet. 18 4 22 
 CHELICERATA 
 Pycnogonida 

 Pycnogonida indet. 1 1 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Ostracoda indet. 10 9 19 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 2 1 3 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Eudorella sp. 1 1 
 Campylaspis sp. 1 1 
 Hemilamprops roseus 3 3 
 Diastylis cornuta 1 1 
 Diastylis rathkei 1 1 
 Diastylis sp. 2 2 
 Diastyloides biplicatus 1 1 
 Tanaidacea 
 Tanaidacea indet. 6 2 8 
 Amphipoda 
 Ampelisca sp. 6 2 8 
 Haploops sp. 1 1 2 
 Amphilochus manudens 1 1 
 Unciola planipes 1 1 
 Argissa hamatipes 1 1 
 Atylus sp. 2 3 5 
 Tryphosites longipes 2 2 
 Perioculodes longimanus 1 1 
 Synchelidium sp. 1 1 
 Westwoodilla caecula 2 1 3 
 Laetmatophilus tuberculatus 1 1 
 Gammaridea indet. 12 12 24 
 Isopoda 
 Gnathia sp. 11 1 12 
 Asellota indet. 1 1 
 Decapoda 
 Paguridae indet. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 

 Caudofoveata indet. 25 23 48 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Euspira montagui 3 3 
 Euspira nitida 1 1 
 Euspira pallida 1 1 2 
 Neogastropoda 
 Propebela sp. 1 1 
 Oenopota tenuicostata 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Diaphana minuta 3 3 6 
 Philine sp. 6 3 9 
 Cylichna alba 1 1 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Ennucula tenuis 13 13 
 Nuculana minuta 3 3 
 Nuculana sp. juv. 1 1 2 
 Yoldiella lucida 2 2 
 Yoldiella nana 1 1 2 
 Yoldiella philippiana 9 6 15 
 Ostreoidea 
 Similipecten similis 1 1 
 Veneroida 
 Adontorhina similis 6 2 8 
 Mendicula ferruginosa 14 14 28 
 Mendicula sp. 2 2 
 Thyasira equalis 2 2 4 
 Thyasira flexuosa 6 15 21 
 Thyasira obsoleta 1 1 
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 Thyasira sarsii 49 78 127 
 Thyasiridae indet. 1 1 2 
 Astarte montagui 1 1 
 Astarte sulcata 1 1 
 Parvicardium minimum 2 6 8 
 Macoma calcarea 5 5 
 Abra nitida 6 3 9 
 Scaphopoda 
 Dentaliida 
 Antalis sp. 1 2 3 
 PHORONIDA 

 Phoronis sp. 1 1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphiura chiajei 1 1 2 
 Amphiura filiformis 3 6 9 
 Ophiocten affinis 1 1 
 Ophiura carnea 5 5 10 

 Ophiuroidea indet. juv. 3 2 5 
 Echinoidea 
 Spartangoida 
 Echinocardium flavescens 1 1 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 37 63 100 

 Maks: 801 965 1766 
 Antall: 123 128 160 

 Sum: 4575 

 Stasjonsnr.:  C5 
 CNIDARIA 
 Hydrozoa 

 Hydrozoa indet. -1 -1 
 Anthozoa 

 Cerianthus lloydii 1 1 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 8 1 9 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. -2 -1 -3 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Scoloplos armiger 39 39 78 
 Paradoneis lyra 2 1 3 
 Spionida 
 Malacoceros fuliginosus 1 1 
 Prionospio cirrifera 7 1 8 
 Pseudopolydora paucibranchiata 4 3 7 
 Spio limicola 6 7 13 
 Chaetozone sp. 14 13 27 
 Cirratulus cirratus 8 8 
 Capitellida 
 Capitella capitata 436 52 488 
 Heteromastus filiformis 71 51 122 
 Phyllodocida 
 Eteone flava/longa 8 8 16 
 Eulalia viridis 1 1 
 Eumida ockelmanni 2 2 
 Phyllodoce groenlandica 1 2 3 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Phyllodoce mucosa 7 7 
 Sige fusigera 1 1 
 Harmothoe mariannae 1 1 
 Pholoe assimilis 15 11 26 
 Pholoe baltica 2 1 3 
 Microphthalmus sczelkowii 4 1 5 
 Nereimyra punctata 1 1 
 Syllidia armata 1 1 
 Exogone verugera 1 1 
 Syllis cornuta 2 2 
 Syllidae indet. 1 1 
 Glycera alba 2 3 5 
 Glycera capitata 4 4 
 Goniada maculata 2 2 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 4 9 13 
 Eunicida 
 Ophryotrocha sp. 33 2 35 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 5 4 9 
 Lagis koreni 2 2 
 Sabellida 
 Jasmineira candela 1 1 
 Hydroides norvegicus 4 4 
 Spirorbinae indet. 2 2 
 Oligochaeta 

 Oligochaeta indet. 1 3 4 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Atylus sp. 1 1 
 Iphimedia minuta 1 1 
 Tryphosites longipes 1 1 
 Westwoodilla caecula 2 2 
 Stenothoidae indet. 1 1 
 Isopoda 
 Idotea sp. 1 1 
 Decapoda 
 Galathea sp. 1 1 
 Paguridae indet. 1 1 
 Hyas sp. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Euspira montagui 1 1 
 Neogastropoda 
 Nassarius incrassatus 21 21 
 Bivalvia 
 Mytiloida 
 Mytilus edulis 1 1 
 Veneroida 
 Lucinoma borealis 1 1 
 Thyasira flexuosa 5 9 14 
 Thyasira sarsii 1 3 4 
 Scaphopoda 
 Dentaliida 
 Antalis sp. 1 1 
 CHAETOGNATA 

 Chaetognatha indet. 1 1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 

 Ophiuroidea indet. juv. 1 1 

 

 Maks: 436 52 488 
 Antall: 54 26 58 

 Sum: 968 

 TOTAL: Maks: 4271 

 Sum: 13133 
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Vedlegg 2. Analyserapport  

 

 



 

 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 
28 www.akvaplan.niva.no 

 



29-1-17B NORDFUGLØY 

 

 

 

 

 
2017 

Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 

AQUA KOMPETANSE AS 

 

 

 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg 
 

B-undersøkelse ved Nordfugløy, 

Gildeskål kommune januar 2017 

 

 

 

Marine Harvest Norway AS 



 

 

2 
29-1-17B NORDFUGLØY 

 

 

 

 

  
 

Rapportens tittel:  

B-undersøkelse ved Nordfugløy, Gildeskål kommune januar 2017 

Dato for rapport: 03.02.17 

Dato for felt: 11.01.17 

Antall sider uten vedlegg: 8 

Antall sider totalt: 19 

Lokalitetsnummer: 

11129 

Driftsleder: 

Geir Horsberg 

MTB-tillatelse: 

5460 

Fylke: Nordland 

Kommune: Gildeskål 

Kartkoordinater:  

67 5.035N, 13 51.4110Ø 

Forfatter: 

Kristine Brokke 

Merdomkrets: 160 m 

Antall merder: 10 

Prosjektnummer.: 

29-1-17B 

Tilgjengelighet: 

Ved forespørsel 

Oppdragsgiver: 

Marine Harvest Norway AS, ved Are Moe 

 

Sammendrag: 

Aqua Kompetanse AS har gjennomført en B-undersøkelse etter metodikk beskrevet i Norsk 

Standard NS 9410:2016. Undersøkelsen er tatt etter maks biomasse, med fisk som var 

utslaktet tidligere enn planlagt grunnet høyt lusetrykk. Det er ikke funnet påvirket sediment 

i noen stor grad, og bunnen under anlegget fremstår som fin. Totaltilstanden ble 1, med en 

indeksverdi på 0,24. Neste undersøkelse må dermed tas ved neste maksimale biomasse.  

Emneord: B-undersøkelse, miljøtilstand, sediment, MOM B 

Ansvarlig for: Dato: Signatur: 

Felt: Kai-Erling Staven og Kristine Brokke 

Rapport: Kristine Brokke 

11.02.2017 

03.02.2017 
 

Kvalitetssikret av Vidar Strøm 03.02.2017 
 

 

 

© 2017 Aqua Kompetanse AS. Kopiering av rapporten kan kun skje i sin helhet. Dersom deler av 

rapporten (konklusjoner, figurer, tabeller, bilder eller annen gjengivelse) er ønskelig, er dette kun 

tillatt etter skriftlig samtykke fra Aqua Kompetanse AS. 

Aqua Kompetanse A/S 
Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes 
Postadresse : 7770 Flatanger 

Telefon  : 74 28 84 30 

Mobil  : 905 16 947 
E-post  : post@aqua-kompetanse.no 

Internett  : www.aqua-kompetanse.no 
Bankgiro  : 4400.07.25541 
Org. Nr.  : 982 226 163 
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OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN 

 

 

Biomasse/produksjonsstatus ved dato undersøkelse:  

Fiskegruppe: H15 Biomasse ved u.søkelse: 0 tonn 

Utfôret mengde: 6528,5 tonn Produsert mengde: 4914,7 tonn 

Type/tidspunkt for undersøkelse  

Maks biomasse:  X Oppfølgende u.søkelse:  

Brakklegging:  Ny lokalitet:   

 

Hovedresultater fra B-undersøkelsen etter NS-9410:2016: 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. II pH/Eh: 0,13 Gr II pH/Eh: 1 

Gr. III Sensorisk: 0,32 Gr III Sensorisk: 1 

Gr II+III: 0,24 Gr. II + III:  1 

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016  1 

Ansvarlig feltarbeid: Kristine Brokke Signatur: 

            

 

Delresultater fra B-undersøkelsen etter NS-9410:2016:  

Ant. grabbstasjoner: 15 Ant. Grabbhugg 18 

Sedimenttype: 

(skjema B2)  

Dominerende: Mindre dominerende: Øvrige: 

Sand Skjellsand  

Antall grabbstasjoner (gruppe II og III) med følgende tilstand (info fra skjema B1):  

Tilstand 1  15 Tilstand 3 0 

Tilstand 2 0 Tilstand 4 0 

Indeks og MOMB-tilstand (1-4) 

Indeks-tall illustrert  1 2 3 4 

      ↑    

 

 
Tabell 1: Tidligere MOM B resultat ved Nordfugløy. Tallene er hentet fra «MOM-B undersøkelse Nordfugløy Gildeskål 

kommune, Nordland fylke Juni 2015» levert av Helgeland Havbruksstasjon AS. 

 

Dato 

feltarbeid 

Generasjon:  Biomasse ved 

undersøkelse (tonn) 

Utfôret mengde 

(tonn) 

Produsert 

mengde (tonn)  
Lokalitets-

tilstand:  

24.01.2002   4104  - 

.03.2006   3485  - 

14.05.2008  3900 3976  1 

30.03.2011 H09 3319 5179 3465 2 

27.03.2012   0  - 

18.04.2013   4718 3970 1 

02.12.2014  5011 4112 3709 1 

02.06.2015 Brakk  0  1 
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METODIKK 
 

Undersøkelsen er gjennomført etter beskrivelsene i Norsk Standard NS 9410:2016.  Utfyllende 

beskrivelse av metodikken finnes i denne standarden, utgitt av Norges Standardiseringsforbund 

(NSF). 

 

Standarden beskriver metoder for måling av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg, og den gir 

detaljerte prosedyrer for hvordan miljøpåvirkning fra enkeltanlegg i oppdrettsnæringen skal 

overvåkes.  Overvåkningen omfatter to undersøkelser (B- og C-undersøkelsen).  B-undersøkelsen 

skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare nærheten av et anlegg er 

påvirket. Undersøkelsen er en serie grabbprøver tatt fra anleggsområdet, hvor antall prøver øker med 

en økt MTB.  

 

Prøvene er gjenstand for bunnfauna-

undersøkelser, sensoriske undersøkelser 

(gassbobler, lukt, farge, konsistens, 

grabbvolum og slamtykkelse) og 

elektrokjemiske undersøkelser (pH- og 

redoks-målinger). B-undersøkelsen gir en 

tilstandsklassifisering av hver enkelt 

prøvestasjon og en samlet tilstand av hele 

anleggsområdet.  Tilstanden på 

enkeltstasjonene kan variere mye.  

Hovedvekta må legges på 

helhetstilstanden for lokaliteten. 

Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4 og angis 

med fargekoder og anbefalinger om 

overvåkningsnivå som vist i tabell 2.  
 

Tabell 2: Undersøkelsesfrekvens i forhold til lokalitetstilstand, hentet fra NS 9410:2016. 

Lokalitetstilstand Undersøkelsesfrekvens 

1 Ved neste maksimale belastning (75 – 90 % av totalt fôr utfôret) 

2 Før utsett og igjen ved maksimal belastning 

3 

Før utsett. Dersom denne undersøkelsen før utsett resulterer i: 

tilstand 1, skal ny undersøkelse gjennomføres ved neste maksimale belastning; 

tilstand 2 eller 3, skal ny undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal belastning og ved 

maksimal belastning. Tiltak må planlegges før neste produksjonssyklus ved tilstand 3; 

tilstand 4, er lokaliteten overbelastet.  

4 Overbelastning. Myndigheter beslutter tiltak. 

 

Elektrokjemiske målinger 

Elektrokjemiske målinger utføres i henhold til Norske Standarder NS 9410:2016, NS 9425-3-2003 

og NS-EN ISO 10523:2012. Apparatet(ne) som ble brukt er av typen Hach, modell HQ40d med 

internnummer EMU_AQK_033A.  

 

Prøveinnsamler 

Prøvene er utført ved hjelp av en Van der Veen Grabb med et areal på 250 cm2. Grabben har 

internnummer GRB_AQK_225A.  

Figur 1 Figuren viser antall prøver som skal tas per anlegg 

per tonn MTB etter NS 9410:2016.  
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PLASSERING AV PRØVESTASJONER: 
 

Plassering av prøvestasjoner er i henhold til NS 9410:2016. Antall grabbstasjoner velges på 

bakgrunn av lokalitetens MTB (figur 1) som på Nordfugløy er 5460 tonn. På bakgrunn av dette er 

antall grabbstasjoner 17, men grunnet tidligere utslakting var ikke biomassen full, og det ble dermed 

tatt prøver ved 15 stasjoner. Det er tatt totalt 18 grabbskudd spredt på disse stasjonene. Alle 

stasjoner er merket av på Olex-kart (se vedlagt kart), slik at eventuelle senere prøver kan tas i 

samme område. Posisjon for stasjonene er merket av i tabell 3. 

 
Tabell 3: Posisjonen til hvert enkelt prøvepunkt er gjengitt i tabellen.  

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

Pos. Nord 67°05.179 .088 .040 04.992 04.944 04.898 04.898 04.992 04.934 04.985 

Pos. Øst 13°51.451 .557 .519 .473 .427 .382 .331 .207 .217 .246 

 
St. nr. 11 12 13 14 15 

Pos. Nord 67°04.986 05.080 05.060 05.107 .164 

Pos. Øst 13°51.297 .341 .398 .396 .477 

 

 

STRØMMÅLINGER 
 

Strømhastigheter er oppgitt i tabell 3. Hovedstrømretningen for spredningsstrømmen på 45 meter er 

mot sør-sørøst jamfør «Strømundersøkelse lokalitet Nord-Fugløy i Gildeskål kommune Oktober 

2007» levert av Fjord Forsøksstasjon Helgeland. 

 
Tabell 4: Strømmålinger ved Nordfugløy. Målingene med rotormåler på 5m og 15m er fra 13.8-16.09.2013. 

Begge har stått i posisjon 67 04.977N, 13 51.328Ø. Målingene på 25, 35 og 45 m er fra 12.09-11.10.2007. (67 

04.932 N/, 13 51.374 Ø) og ble målt med en Aquadopp profiler 400 Hz. Tall er hentet fra «Strømundersøkelse 

Fleina Sør i Gildeskål kommune Januar 2012» levert av Helgeland Havbruksstasjon AS og 

«Strømundersøkelse lokalitet Nord-Fugløy i Gildeskål kommune Oktober 2007» levert av Fjord 

Forsøksstasjon Helgeland. 
 

Dyp Gjennomsnittsstrøm 

(cm/sek) 

Maksimalstrøm 

(cm/sek) 

Signifikant maks. 

(cm/sek) 

% 0-1 cm/sek 

5 m 3,4 23,0 6,2 11,4 

15 m 2,4 18,0 4,6 39,3 

25 m 6,2 60,9 10,7 3,2 

35 m 5,0 36,8 8,6 4,5 

45 m 4,7 36,2 7,9 4,8 
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RESULTATER 
Tabell 5 : Resultater fra fauna, elektrokjemiske og sensoriske analyser ved prøvestasjonene (B.1 skjema).  

Gr. Parameter Poeng Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

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

pH Målt verdi 7,89 7,96 7,8 7,84 7,73 7,85 7,94 7,37 7,89 7,89 8,04 7,86 7,85 7,98 7,8

Målt verdi 275,2 214 178 -148 -70 -10 -13,4 -126 -40 23 69 34 63 115 52

II "+ ref. verdi 500,2 439 403 77 155 215 212 99 185 248 294 259 288 340 277

pH/Eh Poeng 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,13

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

Ja = 4

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

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

Brun/sort = 2

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

Noe= 2 2 2 2 2 2 2

Sterk = 4

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

III Myk = 2

Løs = 4

v < ¼ = 0 0 0 0 0 0

¼ - ¾ = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

v > ¾ = 2

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

2 - 8 cm = 1

> 8 cm = 2

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

0,22 0,22 0,66 0,44 0,66 0,44 0,22 0,66 0,66 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,32

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

0,11 0,11 0,33 0,72 0,33 0,22 0,11 0,83 0,33 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24

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

  

Korrigert sum (x 0,22)

Tilstand gruppe II 1 Buffertemp:

pH sjø:

Gassbobler

Lukt

Konsistens

Grabbvolum

Tykkelse på 

slamlag

Farge

pH/Eh Korrigert sum
Tilstand

> 3,1 4

Indeks Middelverdi

< 1,1 1

1,1 - < 2,1 2

2,1 - < 3,1 3

Tilstand prøve

Tilstand gruppe III 1

Middelverdi gruppe II & III

Tilstand prøve

104

Sedimenttemp:

Ref.elektrode:

1

7°C

8

Lokalitetstilstand

6,0°C

225

Sjøtemp:

Eh sjø:

5,4°C

11129

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Eh (mV)

Tilstand prøve

AQUA  KOMPETANSE AS

Firma: MHN-Nord 11.01.2017Dato:

Lokalitet: Nordfugløy Lokalitetsnummer:

Prøveskjema B.1

Prøvenummer
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Tabell 6: Liste som viser sedimentsammensetning og karakteristika ved prøvestasjonens bunn (B2. skjema). Sedimentet 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

81 79 76 67 64 63 58 54 55 58 59 69 73 72 80

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Leire

Silt

Sand 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grus

Skjellsand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 … mange noen noen noen noen flere noen flere flere flere flere 2 flere

1

Kommentarer
noe 

mudd

er

noe 

mudd

er

noen 

capite

lla

nake

nsneg

l

Andre dyr (totalt antall) 

Beggiatoa

Fôr

Fekalier

Steinbunn

Fjellbunn

Pigghuder (antall)

Krepsdyr (antall)

Skjell (antall)

Børstemark (antall)

Sedimentt

ype

Lokalitet: Nordfugløy 11129

Prøvenummer

Dyp (m)

Antall forsøk med prøvetaker

Bobling (ved prøvetaking)

Lokalitetsnummer:

Firma: MHN-Nord 11.01.2017

AQUA  KOMPETANSE AS

Dato:

Prøveskjema B.2
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OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 

Bunnforhold/sediment:  

Anlegget ligger i Fugløyfjorden i Gildeskål kommune, sør for Fleina og nord for Fugløya. Dybden 

under anlegget går fra rundt 50 meter i sør til 87 meter i nordøst. Nordvest for anlegget går en smal, 

grunn renne over til Fleinværsfjorden. Bunnen under anlegget besto av sand og skjellsand. Det ble 

funnet dyreliv i fjorten av prøvene, hovedsakelig bestående av ulike typer børstemark.  

 

Elektrokjemiske målinger: 

De elektrokjemiske målingene gjennomføres ved å måle pH (syre-baselikevekter) og Eh 

(reduksjons-oksidasjonslikevekter). I følge vedlegg C.2 i NS 9410:2016, varierer pH mellom 8,0 og 

8,1 i overflatevann. Tillegg D i samme standard skiller mellom surhetsgrad med pH mellom 7,1 og 

6,8, der lavere pH enn 6,8 gir dårligste resultat. pH-verdiene på alle stasjoner var over 7,1. Verdiene 

på målt Eh i atmosfærisk ekvilibrert overflatevann varierer mellom +400 mV og ca. -200 mV ifølge 

samme standard. Seks av femten stasjoner hadde en negativ Eh, og alle stasjoner klassifiserte til 

tilstand 1. Tilstanden på de elektrokjemiske målingene ble dermed også 1, med en indeksverdi på 

0,13 poeng. 

 

 

Sensoriske registreringer: 

Det ble ikke registret noen misfarging, gass eller slamdannelse i prøvene. Seks prøver hadde noe lukt, 

resten hadde normal lukt. Konsistensen var fast på samtlige stasjoner. Grabbvolumet var under ¼ i 

fem av prøvene og mellom ¼ og ¾ i de resterende. Indeksverdien på de sensoriske registreringene 

ble 0,32 poeng, med en tilstand 1.  

 

 

Bæreevne:   

Sand og skjellsand bevitner om en bra vannsirkulering, noe også strømhastighetene i tabell 4 viser. 

Det ble funnet børstemark, snegl og krepsdyr i sedimentet, og selv om det ble registrert noe lukt ved 

enkelte stasjoner, hadde de ikke en lav pH eller misfarging. Noe lav Eh ble dog registrert ved enkelte 

stasjoner. Forholdene ved Nordfugløy ser ut til å være veldig fine, dette kan delvis henge sammen 

med at fisken ble uslaktet noen uker før undersøkelsen ble utført. Resultater fra tidligere 

undersøkelser viser at forholdene ved lokaliteten er jevne og fine, både ved brakklegging og ved 

maksimal biomasse. Det har vært utført B-undersøkelser her siden 2002 (se tabell 1) hvor tre av de 

ikke ga en tilstand, en ble tilstand 2 og resten ble tilstand 1. Totaltilstanden også denne gangen blir 1, 

med en indeksverdi på 0,24. Det ser dermed ut til at produksjonen er innenfor lokalitetens bæreevne. 
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Vedlegg 1: Kart over lokaliteten 
 

Alle kart er med kartdatum WGS84. Hovedstrømretning for spredningsstrøm er mot sørøst og markeres med 

blå pil i figur 4.  

 

 
Figur 2: Oversiktskart med plasseringen av anlegget (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Målestokk: 1:600 000. Kilde: 

fiskeridirektoratets kartløsning. 

 
Figur 3: Plasseringen av anlegget med fortøyningsliner og inntegnede prøvestasjoner. Kilde: Olex. 
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Figur 4: Plasseringen av anlegget med fortøyningsliner og inntegnede prøvestasjoner.  Lilla pil viser orientering av 

kart, blå pil viser hovedstrømretningen for spredningsstrømmen. Prøvestasjonenes tilstand er markert med farger etter 

tilstand (tabell 7). 

 
Tabell 7: Tegnforklaring til fargekoder for tilstand i kartbildene. 

 

 

 
Tilstand 1 (beste tilstand) 

Tilstand 2 

Tilstand 3 

Tilstand 4 (dårligste tilstand) 
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Figur 5: Tredimensjonalt isometrisk bunnkart med anleggsomriss og stasjoner. Kilde: Olex. 

 

 
Figur 6: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart med anleggsomriss og stasjoner. Kilde: Olex. 
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Vedlegg 2: Bilder av sediment på hver prøvestasjon 
 

Figur 7: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 1. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 

 

 
Figur 8: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 2. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 
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Figur 9: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 3. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 

 

Figur 10 Bilde som viser sedimentet fra stasjon 4. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 
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Figur 11: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 5. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 

Figur 12: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 6. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 
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Figur 13: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 7. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 

Figur 14: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 8. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 
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Figur 15: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 9. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 

Figur 1611: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 10. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 
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Figur 17: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 11. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 

Figur 1812: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 12. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 
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Figur 19: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 13. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 

Figur 20: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 14. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 
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Figur 13: Bilde som viser sedimentet fra stasjon 15. Sedimentet besto av sand og skjellsand. 



 

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg 
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005  nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, 

mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i 

fersk-, brakk- og saltvann. Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (adresse, se veileder) Søker har ansvar for å 

påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, frilufts- og 

vannressurs- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13, er unntatt fra offentlighet, jf. 

offentlighetslovens § 5a. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling 

vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Opp-

gaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme 

opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos 

Fiskeridirektoratet på telefon 03495. 

  

2.  Planstatus og arealbruk 

2.1.  Planstatus og vernetiltak: 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?     Ja   Nei      Foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak  etter naturvernloven?                   Ja    Nei      Foreligger ikke  

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak  etter kulturminneloven?                 Ja     Nei      Foreligger ikke  

2.2.  Arealbruk – areal interesser 
(Hvis behov bruk pkt 5  eller pkt 6) 

Behovet for søknaden:  …………………………………………se punkt 2.4………………………………… 

Annen bruk/andre interesser i området:  ……………………………nei……………………………………………………… 

Alternativ bruk av området:  ………………………………ingen…………………………………………………… 

Verneinteresser ut over pkt. 2.1:              …………………………………………………ingen………… 

2.3. Konsekvensutredning 

Mener søker at søknaden trenger konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? Ja  Nei 

 

1 Generelle opplysninger 

1.1 Søker: 

Marine Harvest Norway AS 

 
1.1.1 Telefonnummer 
95221462 

1.1.2 Mobiltelefon 
95221462 

1.1.3 Faks 

1.1.4 Postadresse 
Postboks 4102, Dreggen 

1.1.5 E-post adresse 
Jonathan.Vaz@marineharvest.com 

1.1.6 Organisasjons eller personsnummer 
959 352 887 

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson): 

Jonathan Vaz 
1.2.1 Telefonnummer 1.2.2 Mobiltelefon 

95221462 
1.2.3   E-post adresse  
 
Jonathan.Vaz@marineharvest.com 

1.3 Søknaden gjelder lokalitet i 

1.3.1 Fiskeridirektoratets region  

Nordland 
1.3.2 Fylke 
Nordland 

1.3.3 Kommune 
Gildeskål 

1.3.4 Lokalitetsnavn 

Nordfugløy 
1.3.5   Geografiske koordinater: 
67 05 196N 13.51.425 E 
67 05 161N 13.51.672 E 
67 04 908N 13.51.148 E 
67 04 872N 13.51.395 E 
67 05 035N 13.51.411 E (midtpunktet) 
N 67 04,943 Ø 13 51,089 og N 67 04,930 Ø 13 51,077 
(fôrflåte) 

 

Bokmål 



 

2.4. Supplerende opplysninger 

Marine Harvest ASA har gjennom Global Salmon Initiative (GSI) forpliktet seg til å bli ytterligere bærekraftig innen 2020. Dette 

innebærer at all fisk skal sertifiseres etter miljøstandarden Aquaculture Stewardship Council (ASC) innen 2020. ASC er en global 

standard for miljøsertifisert havbruk og standarden setter svært strenge krav til både åpenhet og miljø. En etablering av denne 

lokaliteten vil derfor være et viktig ledd for søker til å nå dette målet, som innebærer at et langt strengere miljøkrav enn dagens 

lovverk vil bli oppfylt.  

Videre mener vi at PD-situasjonen i Nord-Trøndelag gjør at det er en stor behov for øke produksjonen i våre lokaliteter i 

Nordland. Ved å øke kapasiteten i våre lokaliteter i Nordland, vil vi ha mindre behov for å transportere slaktefisk fra Nord-

Trøndelag til Nordland, og smitterisikoen for spredning av PD vil bli lavere. I tillegg, har vi fått tildelt 2 % økt produksjonskapasitet 

i alle våre tillatelser i produksjonsområde 8, og vi ønsker å utnytte dette. 

Resipientundersøkelse, strømmåling og modeller indikerer at området har naturgitte forutsetninger for miljømessig tilpasset 
havbruk. 



 

 

3 Søknaden gjelder 

3.1    Klarering av ny lokalitet 

(Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten per i dag).  
Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser,  
jf. veileder 
 
Omsøkt størrelse:………………… 
 
Tillatelsesnummer(e): 
dersom det/de er tildelt, jf veileder: ………………………..…….. 
 
Søker andre samlokalisering på lokaliteten? 

  Ja Nei 

Hvis ja, oppgi navn på søker: 

………………………………………………………………… 
Se også pkt 6.1.8  

 

eller 

3.2    Endring 

Lok. nr: 11129 

Tillatelsesnr(e):  N AH0003, N BR0002, N BR0003, N BR0004, 
N BR0017, N DA0003, N DA0004, N DA0005, N L 0010, N 
SA0005 

   

Endringen gjelder: Sett flere kryss om nødvendig 
 Arealbruk/utvidelse 
 Biomasse: Økning: 780 (tonn) 

  Totalt etter endring: 6240 t 

 Annen størrelse Økning: ………………(tonn) 
 Totalt etter endring: ………….………... 

 Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten 

 Endring av art 

 Annet 

 

 Spesifiser: …………………………………………… 

3.3 Art  

3.3.1      Laks, ørret og regnbueørret  (det må også krysses av for formålet) : 

 

 Kommersiell matfisk  Undervisning 

  Forskning  Visningsformål   

 Fiskepark   Stamfisk  Slaktemerd 
   

 

3.3.2      Annen fiskeart  

 

Oppgi art: ……………………. 

 

Latinsk navn: ……………………………… 

3.3.3      Annen akvakulturart 
 

 

Oppgi art: ……………………. 

 

Latinsk navn: ……………………………… 

3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) 

  Settefisk 

  Matfisk 

  Stamfisk 

  Slaktemerd 

  

  Tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder 

  Senere livsstadier av krepsdyr,  bløtdyr og pigghuder   

  Annet ,eks.manntall,fangstbasert                                  

 

  Spesifiser………………………… 

3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret: 

3.5.1  Disponible lokaliteter 

 

Lok.nr.: 29296 Lok.navn: Fleina 

 

Lok.nr.: 28036 Lok.navn: Langskjæran 

 

Lok.nr.: 35617 Lok.navn: Mulnesodden 

3.5.2  Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt 

  

  Ja Nei 

 

Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse ? 

  Ja Nei 

3.6 Supplerende opplysninger 



 

 
   

4.  Hensyn til 

folkehelse, smittevern, dyrehelse, miljø, ferdsel og sikkerhet til sjøs 

4.1 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning 

Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet), 
landbruk o.l. innenfor 5 km. 

 Ingen 

 

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse 

4.2..1  Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: 

 Stedsnavn og type virksomhet(er) i lakseførende vassdrag : 

Ingen 

 

4.2..2  Driftsform: 

 

Matfisk 

4.3 Hensyn til miljø 

4.3.1 Årlig planlagt produksjon: 

6240 t 
4.3.2 Forventet fôrforbruk i tonn: 

6650 t 

4.3.3  Miljøtilstand 

I sjø:  

B-undersøkelse (Iht. NS 9410), 

 tilstandsklasse: 

                                      ……1- Meget god…… 

C-undersøkelse (Iht. NS 9410): 

   Ja      Nei 

 

Alternativ miljøundersøkelse: 

   Ja      Nei 

I  ferskvann: 

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

    Ja      Nei 

Miljøundersøkelse: 

 Undersøkelse av biologisk mangfold 
mm: 

 

    Ja           Nei 

4.3.4   Strømmåling 

 

Vannutskiftingsstrøm: Spredningsstrøm:           Bunnstrøm: 

        3  cm/sek                                      2,4 cm/sek                           4,7  cm/sek 

4.3.5   Salinitet (ved utslipp til sjø): 

Maks:  ‰ Min: 
 ‰ 

Dybde:  m Dybde: 
 m 

Tidspunkt:  Tidspunkt: 

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs 

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farled/areal: 

1,8 km meter 

4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør) 

Hurtigruten 

4.4.3 Sjøkabler, vann-, avløps- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) 

Nordlandsnett 

…………………………………………………………… 

4.4.4 Anleggets lokalisering i forhold til  sektorer fra fyr og 
lykter: 

  Hvit   Grønn 

  Rød  Ingen 

4.5 Supplerende opplysninger 

 

 

5.  Supplerende opplysninger 



 

 

 
 

6.2.  Når søknaden gjelder akvakultur av fisk 

6.2.1  Miljøtilstand:   

Unntak : Endringer  som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2) 

I  sjø 

B-undersøkelse    C-undersøkelse
  

Alternativ miljøundersøkelse:  

I  ferskvann 

   

Miljøundersøkelse 

Undersøkelse av biologiske mangfoldet 
m.m. 

   

6.2.2     Tilsagn om akvakulturtillatelse 

 Til noen søknader om  lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke 
er tildelt 

 Kan bare gjelde laks mv. 

6.2.3.       Aktivitetsbeskrivelse til søknad om stamfisk 
for laks, ørret og regnbueørret 

 

 

 

Sandnessjøen den 20.3.2018 

 

 
……………………………………………… (Søkers underskrift) 

6.  Vedlegg 

6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) 

6.1.1  Kvittering for betalt gebyr 6.1.2  Strømmåling  

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) 

    Sjøkart (M = 1 : 50 000) 

• Annen akvakulturrelaterte 
virksomheter mm 

• Kabler, vannledninger o.l. i 
området 

• Terskler med mer 

• Anlegget avmerket. 

    Kystsoneplankart 

• Annen akvakulturrelaterte 
virksomheter m.m. 

• Kabler, vannledninger o.l. i 
området 

• Anlegget avmerket 

    Kart i N-5 serie,evt  Olex, C-Map  
          eller lignende 
          (M = 1 : 5 000) 

• Anlegget med 
fortøyningssystem  og 
koordinatfestede ytterpunkt 

• Oppdatert kystkontur 

• Plassering av strømmåler 

• Utslipp fra kloakk, landbruk 
industri og lignende 

• Kabler , vannledninger og 
rørledninger i området 

• Evt. flåter og landbase 

   Anleggsskisse (ca M = 1 : 1 000) 

• Anlegget (inkl. flåter) 

• Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el. 
anker) 

 

 

• Gangbroer 

• Flomlys/produksjonslys 

• Flytekrager 

• Andre flytende installasjoner 

• Markeringslys eller lyspunkt på anlegget 

6.1.4  Undervannstopografi 6.1.5  Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)  

6.1.6  Konsekvensutredning  jf veileder pkt 2.3 6.1.7  Spesielt vedlegg ved store lokaliteter 

6.1.8  Samtykkeerklæring. 
Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på 
lokaliteten. 

6.1.9  IK-system (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)   

6.3 Andre vedlegg 
spesifiseres 
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Forord 
På oppdrag av Marine Harvest Nord har Aqua Kompetanse AS satt sammen en forundersøkelsesrapport 

basert på tidligere utførte miljøundersøkelser ved Nordfugløy. En forundersøkelse av lokalitetens 

anleggsområde og anleggets overgangssone blir gjennomført før anlegget plasseres, og før vesentlige 

anleggsutvidelser. Forundersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av miljøforholdene, og fungere som en 

referanse for utviklingen av miljøforholdene etter at produksjonen har startet ved lokaliteten. Dette gir et 

grunnlag for anleggsplassering, samt vanngjennomstrømming og spredningspotensiale for lokaliteten. 

 

Aqua Kompetanse AS har utført B-undersøkelse og C-undersøkelse ved den planlagte lokaliteten. Helgeland 

Havbruksstasjon og Fjord Forsøksstasjon Helgeland har utført vannstrømmålinger. Standarder og veiledere 

som er benyttet til innsamling av data og prøvemateriale til denne forundersøkelsen er listet i Tabell 1. 

 

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

Undersøkelse Standard/veileder Tittel 

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

C-undersøkelse 

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

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

Hydrografi Veileder 02: 2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

 

 

 

 

   

 

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

Nordfugløy ligger i Gildeskål kommune, Nordland fylke. Anlegget er plassert nordøst for Fugløya og sør for 

Langskjæran, mellom Fugløyfjorden og Fleinværfjorden (Figur 1). Dybden under anlegget er mellom 45 

meter på sørsiden og 85 meter på nordsiden av anlegget, og havbunnen skråner jevnt ut mot øst til dyp på 

rundt 230 meter på det dypeste (Olex).  

 

  
Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (lilla sirkel) i forhold til andre anlegg. Geografisk senterpunkt 
for det planlagte anlegget ved Nordfugløy er 67°5.035 N, 13°51.4110Ø. Målestokk 1:160 000. Kilde: Fiskeridirektoratets 
karttjeneste.  

 

 

1.3 Vannstrømmålinger 

Strømmålingene på 5 og 15 meter ble foretatt i perioden 13.08 – 16.09.2013 i en rigg utplassert på 

67°04.977’N 13°51.328’Ø (Figur 3). To SD 6000 propellmålere målte strømhastighet og strømretning med 

intervaller hvert 10. minutt. Måleren har en terskelverdi på 2 cm/sek. Måleverdier under denne terskelen 

settes lik 1 cm/sek (Moe, 2013). 

 

Spredningsstrøm på 45 meter ble målt i perioden 12.09 – 11.10.2007 i en rigg utplassert på 67°04.931’N 

13°51.374’Ø (Figur 3). Strømmåler av typen Aquadopp profiler 400 Hz ble programmert til å måle 

strømretning og strømstyrke hver 4. meter gjennom vannsøylen ned til 50 meters dyp. Strømmen ble 

registrert hvert 10. minutt i 30 dager (Ottesen, 2007). 

 

Strømmålingene på 70 meter ble foretatt i perioden 28.02 – 30.03.2009 i en rigg utplassert på 67°04.890’N 

13°51.316’Ø (Figur 3). Strømmåler av typen SD 6000 ble benyttet. Måleren ble plassert rett over bunn. 

Strømmen ble registrert hvert 10.minutt i 30 dager (Hanche-Olsen, 2009). 
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1.4 B-undersøkelse 

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

11.01.2017. B-undersøkelsen skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare nærheten 

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

vurdering av bunnfauna og sensoriske registreringer av sedimentet (elektrokjemiske målinger (pH og redoks; 

gruppe II) samt gassdannelse, lukt, farge, konsistens, grabbvolum og slamlag; gruppe III). B-undersøkelsen gir 

en tilstandsklassifisering av hver enkelt prøvestasjon og en samlet tilstand av hele anleggsområdet. 

Tilstanden på enkeltstasjonene kan variere mye, så hovedvekta må legges på helhetstilstanden for 

lokaliteten. Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4 etter NS9410:2016 (Tabell 2), og angis med fargekoder. 

 

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

sikt. Antall prøvestasjoner er 15. Prøvestasjonene er plassert innenfor planlagt anleggsområde for å dekke så 

godt som mulig, og er merket av i Figur 4 med tilstand markert med farger etter Tabell 2. 

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

 Tilstand 

 1 
Meget god 

2 
God 

3 
Dårlig 

4 
Meget dårlig 

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

 
 
1.5 C-undersøkelse 

Aqua Kompetanse har gjennomført feltarbeid for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 9410:2016. 

Akkreditrerte analyser av TOM, TOC, N-Kjeldahl, kornstørrelse, makrofauna og kobber er gjort av Akvaplan-

niva, og gir en beskrivelse av miljøtilstanden i nærområdet til oppdrettslokaliteten. Aqua Kompetanse AS har 

tatt elektrokjemiske målinger, sedimentsammensetning, sensoriske registreringer og hovedtyper av fauna 

som er observert under prøvetakingen, i tillegg til hydrografiske målinger av salinitet, temperatur og oksygen. 

Prøvene for referansestasjonen ble tatt 03. januar 2015 av Helgeland Havbruksstasjon (Ness, 2015). 

 

Prøvematerialet ble innhentet ved bruk av en 0.1 m2 Van Veen grabb, og på hver prøvestasjon ble det foretatt 

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

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

 
Lokaliteten er vurdert etter en C-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 hvor økende MTB gir økende antall 

prøvestasjoner, og med en omsøkt MTB på 5460 tonn er veiledende antall prøvestasjoner 5. I tillegg skal det 

tas en referansestasjon minst 1 km unna det planlagte anlegget, i et område med tilsvarende dybde og 

bunntype som øvrige stasjoner. Fremherskende strømretning og bunntype ligger til grunn for plassering av 

prøvetakingsstasjonene (Figur 3). C1 ligger like innenfor anleggssonen, C2 ble plassert 480 meter unna 

anlegget, i retning av spredningsstrømmen. C3 ligger i mellom stasjon C4 og C2, 160 meter unna anlegget, og 

C4 er plassert 300 meter fra anlegget. C5 er plassert på andre siden av anlegget, 110 meter unna. 

Referansestasjonen er plassert omtrent 2 km øst fra anleggsramma.  

 

1.5.1 Hydrografi 

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

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

prøvestasjonen i undersøkelsesområdet, stasjon C2 øst for lokaliteten; Figur 3). Målingene ble utført med en 

CTD av typen SAIV SD204 påmontert en SAIV205 oksygensensor. Instrumentet målte annethvert sekund ned 
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og opp igjennom vannsøylen. Registrerte data ble bearbeidet ved bruk av SAIV AS sitt eget dataprogram for 

instrumentet, MiniSoft SD200W. Oksygenkonsentrasjonen i dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i 

et område, og klassifisering av dypvannet er gjort etter Veileder 02:2013 (Tabell 3). 

 
Tabell 3: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2013) 

 Tilstandsklasser 

I 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

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

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

 

2. Resultat 
 

2.1 Vannstrømmålinger 

Strømmen er for det meste rettet i en sørøstlig - nordvestlig retning. På 5 meters dyp er overflatestrømmen 

rettet mot sørøst, med en sekundærkomponent mot nordvest. På 15 meters dyp (dimensjoneringsstrøm) er 

hovedkomponenten rettet mot vest, med en sekundærkomponent mot sør-sørøst. Spredningsstrømmen på 

45 meters dyp har en hovedkomponent rettet mot sørøst og en sekundærkomponent mot nordvest. 

Bunnstrømmen på 70 meter er hovedkomponenten rettet mot sør-sørøst.  

 

Tabell 4 viser hovedresultatene fra vannstrømmålingene og Figur 2 viser vanntransporten (fluksen) for alle 

fire dyp. Figur 3 viser plassering av strømrigg i forhold til planlagt anleggsplassering. For tidsserier over 

strømhastighet (Figur A-1 og A-2) og -retning (Figur A-3 og A-4), frekvensfordeling av strømhastighet (Figur 

A-5 og A-6) og ), frekvensfordeling av strømretning (Figur A-7 og A8) se Vedlegg A.  

 
Tabell 4: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Nordfugløy. 

Parametere 5 meter 15 meter 45 meter 70 meter 

Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 3,4 2,4 4,7 2,6 

Maksimalstrøm (cm/s) 23,0 18,0 36,2 27,0 

Strømstyrke 0-1 cm/s (%) 11,4 39,3 4,8 62,8 

Strømstyrke 1-3 cm/s (%) 46,2 38,5 26,5 15,4 

Neumann-parameter 0,004 0,375 0,312 0,895 

Standardavvik (cm/s) 2,616 2,172 2,988 3,171 

Signifikant maksimum strømhastighet 
(cm/s) 

6,2 4,6 7,9 5,7 

Signifikant minimum strømhastighet 
(cm/s) 

1,3 1,0 1,9 1,0 

10 års returstrøm (cm/s) –    

50 års returstrøm (cm/s) –    

De 4 hyppigst forekommende 
strømretningsgruppene (°) 

270 - 285 
135 - 150 
120 - 135 
150 - 165 

255 – 270 
270 – 285 
285 – 300 
240 - 255 

135 – 150 
150 – 165 
120 – 135 
270 - 285 

135 - 150 
150 - 165 
165 - 180 
120 - 135 

De 4 hyppigst forekommende 
strømhastighetsgruppene (cm/s) 

1 – 3 
3 – 4 
0 – 1 
4 – 5 

0 – 1 
1 – 3 
3 – 4 
4 - 5 

1 – 3 
3 – 4 
6 – 8 
4 - 5 

0 – 1 
1 – 3 
6 – 8 
8 - 10 

Mest vannutskiftning / retning per 15° 
sektor 

9640 m3/m2 
per dag ved 

135° 

7796 m3/m2 per 
dag ved 255° 

13789 m3/m2 
per dag ved 

135° 

18698 m3/m2 
per dag ved 

135° 

Minst vannutskiftning / retning per 15° 
sektor 

932 m3/m2 per 
dag ved 195° 

996 m3/m2 per 
dag ved 15° 

1071 m3/m2 per 
dag ved 60° 

128 m3/m2 per 
dag ved 270° 
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Figur 2: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på 5, 15, 45 og 70 meters dyp ved Nordfugløy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 meter 

5 meter 15 meter 

70 meter 
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2.2 B-undersøkelse 

Antall prøvestasjoner ved Nordfugløy var 15, og det ble tatt 18 grabbskudd fordelt på disse. Bunnen under 

anlegget besto av sand og skjellsand. Det ble funnet dyreliv i fjorten av prøvene, hovedsakelig bestående av 

ulike typer børstemark. pH-verdiene på alle stasjoner var over 7,1, seks av femten stasjoner hadde en negativ 

Eh, og alle stasjoner klassifiserte til tilstand 1. Det ble ikke registrert gassbobler, slamdannelse eller 

misfarging. Det var noe lukt i seks prøver, og konsistensen var fast i alle prøver. Grabbvolumet var under ¼ i 

fem av prøvene, mellom ¼ og ¾ i resterende prøver. Tabell 5 oppsummerer hovedresultatene fra B-

undersøkelsen. 

 

Totaltilstand for Nordfugløy blir 1, med en indeksverdi på 0,24. 

 
 
Tabell 5: Hovedresultater fra B-undersøkelsen utført 11.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende Øvrige 

   

Ant. stasjoner: 15 Ant. stasj. med / uten dyr: 14 / 1 

Ant. hugg: 18 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 15 / 0 

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

Tilstand 1: 15 / 15 Tilstand 2: 0 / 15 Tilstand 3: 0/ 15 Tilstand 4: 0 / 15 

Parametergruppe Indeks Tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,13 1 

Gr. III Sensorisk: 0,32 1 

Gr. II + III 0,24 1 

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 1 
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2.4 C-undersøkelse 

De elektrokjemiske målingene viste normale verdier ved alle stasjonene, med pH mellom 7,76 og 7,99 og 

positiv Eh på alle stasjoner. Den sensoriske undersøkelsen registrerte ingen misfargede sedimenter, slam 

eller gassbobler. I anleggssonen (C1) ble det registrert noe lukt. Sedimentene besto av sand og skjellsand, 

med innslag av leire på stasjon C4 og C2, unntatt referansestasjon hvor det kun var leire. 

 

Det ble funnet over 4300 individer fordelt på bare 12 arter på stasjonen nærmest anlegget. Hele 99% av 

individene funnet her, besto av den tolerante børstemarken Capitella capitata. Også stasjon C5 og C3, som 

er lagt nær anlegget hadde lavere diversitet og et mer belastet miljø enn de to stasjonene lengst unna, C4 og 

C2. Totalt sett kommer anleggssonestasjonen C1 svært dårlig ut, med lave resultat i alle artsindekser. Dette 

førte til at den økologiske tilstanden ved C1 ble klassifisert til dårligste tilstand.  

 

Stasjonen nærmest anlegget og referansestasjonen lengst fra anlegget kom dårligst ut på normalisert 

organisk karbon-innhold (TOC) med tilstand III (moderat). De øvrige stasjonene ble klassifisert til tilstand II 

(god).  

 

For C1; C2; C3; C4 og C5: Totalt nitrogen og totalt organisk innhold var lavt ved alle stasjoner, og forholdet 

mellom nitrogen og karbon viser at sedimentet har en marin opprinnelse ved alle stasjoner. Pelittandelen 

var grovkornet på alle stasjoner. 

 
Tabell 6: Oppsummerende resultater fra C-undersøkelsen. Eobs = observert hvilepotensial i prøven (målt verdi); Eh = 
redokspotensial, bestemt ut fra Eobs og Eref (Eh = Eobs + Eref). Eref bestemmes ut fra sedimenttemperatur, og er beskrevet i 
original rapport.  

                                   Stasjoner 
 
Parameter 

Anleggs- 
sone 

Ytre sone Overgangssone 
Referanse 

stasjon 

C1 C2 C3 C4 C5 C ref.* 

Elektrokjemi 
pH 7,90 7,99 7,99 7,76 7,87 7,9 

Eobs 
Eh 

415 
636 

436 
657 

448,9 
669,9 

419 
640 

273,1 
494,1 

104 
345 

Oksygen 
Målt verdi (ml)  

O2, tilstandsklasse 
 5,5 

I 
    

Se
n

so
ri

sk
e

 

re
gi

st
re

ri
n

ge
r 

Sedimenttype 
Sand 

Skjellsand 
Sand 

Skjellsand 
Sand 

Skjellsand 
Sand 
Leire 

Sand 
Skjellsand 

Leire 

Farge Grå Grå Grå Grå Grå Grå 

Lukt Noe Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 

Fôr/fekalier 
beggiatoa 

Nei Nei Nei Nei Nei 
Nei 

Hovedtyper fauna Børstemark 
Børstemark 

Sjømus 
Børstemark Børstemark Børstemark 

Ja, art ikke 
notert 

K
je

m
is

ke
 

p
ar

am
e

t

e
re

 

N-TOC (mg/g):  
N-TOC, tilstandsklasse 

28,7 
III 

20,3 
II 

25,5 
II 

25,6 
II 

20,7 
II 

30,3 
III  

Cu (mg/kg):  
Cu, tilstandsklasse 

11,8 
I 

    
 

Miljøtilstand  
3 

Moderat 
    

 

Økologisk tilstand V II III II III II 

*Forrige C-undersøkelse ved Nordfugløy ble tatt som en ordinær C-undersøkelse, og inkluderte derfor ikke en referansestasjon. I stedet 
er fjernsonestasjonen fra C-undersøkelsen i 2014 (etter NS9410:2007) inkludert som referansestasjon, da den er tatt mer enn èn km 
unna anlegget. Men, denne stasjonen er tatt i et område med leirebunn, og avviker derfor noe fra kravet til referansestasjon etter 
NS9410:2016 om «Referansestasjonen skal plasseres [...] i et område med tilsvarende bunntype [...] som det området som dekkes av 
forundersøkelsen». 
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Figur 3: Sjøkart som viser bunndata fra Nordfugløy i 0,46 x 0,46 meters oppløsning, planlagt anleggsplassering og 
fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner fra C-undersøkelsen (grønne kryss), og posisjon for strømmålinger (gule 
kryss). Strømrose viser vanntransport (m3/m2/døgn; fluks) for hver 15° sektor på 45 meters dyp (spredningsdyp). Lilla pil 
viser orientering av kart.  

 

 
Figur 4: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering sammen med stasjoner fra B-undersøkelse (tilstand markert med 
farger etter Tabell 2) og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av kart.  
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2.4.1 Hydrografi 

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

dypområdet på stasjon C2 (Figur 3). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 5 og 6.  

 

 
Figur 5: Sjøtemperatur (°C ; grønn), salinitet (‰ ; rosa) og tetthet (-1000 kg/m3 ; svart) fra bunnen og opp til overflaten 
(up-cast) på 120 meters dyp ved stasjon C2 den 11.02.2017. 

 

Temperaturen stiger fra 5,5°C i overflatevannet til 8°C i bunnvannet, og saliniteten stiger ikke mer enn fra 

32,69‰ til 34,75‰ (Figur 7a). Denne homogeniteten vises også av tetthetsprofilen som stiger med knappe 

1,8 kg/m3 fra overflaten og ned til bunnen (Figur 7b). 
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Figur 6: Oksygenmetning (%; blå) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; rosa) fra bunnen og opp til overflaten (up-cast) på 
120 meters dyp ved stasjon C2 den 11.02.2017. 

 
De målte oksygennivåene var gode i hele vannsøylen. I overflatevannet ligger oksygenkonsentrasjonen på 

rundt 6,9 ml O2/l (97% metning) og har et lite tap videre ned til bunnen hvor konsentrasjonen er rundt 5,5 

ml O2/l (84%).  

 

Bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 5,55 ml O2/l, som svarer til tilstand I «Svært god» etter 

klassifiseringen for oksygen i dypvann, gjengitt i Tabell 3. 
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3. Oppsummering 
Dybden under anlegget er mellom 45 meter på sørsiden og 85 meter på nordsiden av anlegget, og havbunnen 
skråner jevnt ut mot øst til dyp på rundt 230 meter på det dypeste (Olex). Strømmen er for det meste rettet 
i en sørøstlig - nordvestlig retning.  
 
B-undersøkelsen registrerte mye sand og skjellsand. Det ble funnet dyreliv i fjorten av prøvene, hovedsakelig 
bestående av ulike typer børstemark.  Alle stasjoner klassifiserte til tilstand 1. Totaltilstand for Nordfugløy 
blir 1, med en indeksverdi på 0,24. 
 

Stasjon C1 ble fikk dårligste tilstand med økologisk tilstandsklasse 5 (svært dårlig), og miljøtilstand 3 

(moderat) etter NS 9410-klassifisering. Stasjonene nær anlegget (C5 og C3) viser tegn til påvirkning med 

økologisk tilstand 3 (moderat), mens de to lenger ut (C2 og C4) har økologisk tilstand 2 (god). Derfor skal 

undersøkelsesfrekvensen være annenhver produksjonssyklus (Brokke, 2017b). 

 
De målte oksygennivåene var gode i hele vannsøylen, og bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 5,55 

ml O2/l, som svarer til tilstand I «Svært god» etter klassifiseringen for oksygen i dypvann, gjengitt i Tabell 3. 

 
3.1 Bæreevne 

De sensoriske og elektrokjemiske registreringene fra både B- og C-undersøkelsen (11.01.2017) viser fine 

forhold ved lokaliteten. Også kobber analysene var fine. TOC var lett forhøyet i overgangssonen, og forhøyet 

i anleggssonen. Lokaliteten kommer dårlig ut på beregningene av faunaindeksene, da det var få arter, og 

mange individer av forurensningstolerante arter. Dette kan tyde på at det er lite annet liv som følge av et 

grovt sediment (pelittandeler mellom 3,5 og 19,1 %) eller at dyrelivet er i ferd med å endres, hvor 

forurensningstolerante arter tar over. Dette kan være et signal på at lokaliteten nærmer seg bæreevnen, selv 

om øvrige parametere er fine. Undersøkelsene ble tatt to måneder etter utslakting, og sensoriske og 

elektrokjemiske registreringer ville trolig vist andre resultater ved maks biomasse, men har klart å restituere 

seg i tiden frem til undersøkelsen ble gjort, mens dyreliv bruker lengre tid på å endres. Ved en 

produksjonsøkning vil oppfølgende miljøundersøkelser gi svar på lokalitetens bæreevne.  
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Vedlegg A – Vannstrømmålinger 

 

 
Figur A-1 Vannstrømhastighet (cm/s) på 5 og 15meters dyp ved Nordfugløy i perioden 13.08 – 16.09.2013. 
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Figur A-2: Vannstrømhastighet (cm/s) på 45 og 70 meters dyp ved Nordfugløy i perioden 12.09 – 11.10.2007 og 28.02 
– 30.03.2009.  
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Figur A-3: Vannstrømretning (°) på 5 og 15 meters dyp ved Nordfugløy i perioden 13.08 – 16.09.2013. Oppgitt som 
retningen vannstrømmen beveger seg mot.  
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Figur A-4: Vannstrømretning (°) på 45 og 70 meters dyp ved Nordfugløy i perioden 12.09 – 11.10.2007 og 28.02 – 
30.03.2009. Oppgitt som retningen vannstrømmen beveger seg mot.  
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Figur A-5: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 5 og 15 meters dyp ved Nordfugløy i perioden 13.08 – 
16.09.2013.  
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Figur A-6: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 45 og 70 meters dyp ved Nordfugløyi perioden 12.09 – 
11.10.2007 og 28.02 – 30.03.2009. 
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Figur A-7: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 5 og 15 meters dyp ved Nordfugløy i perioden 
13.08 – 16.09.2013. Oppgitt som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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Figur A-8: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 45 og 70 meters dyp ved Nordfugløy i 
perioden 13.08 – 16.09.2013. Oppgitt som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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Vedlegg B - B1 og B2 skjema 

Gr. Parameter Poeng Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

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

pH Målt verdi 7,89 7,96 7,8 7,84 7,73 7,85 7,94 7,37 7,89 7,89 8,04 7,86 7,85 7,98 7,8

Målt verdi 275,2 214 178 -148 -70 -10 -13,4 -126 -40 23 69 34 63 115 52

II "+ ref. verdi 500,2 439 403 77 155 215 212 99 185 248 294 259 288 340 277

pH/Eh Poeng 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,13

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

Ja = 4

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

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

Brun/sort = 2

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

Noe= 2 2 2 2 2 2 2

Sterk = 4

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

III Myk = 2

Løs = 4

v < ¼ = 0 0 0 0 0 0

¼ - ¾ = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

v > ¾ = 2

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

2 - 8 cm = 1

> 8 cm = 2

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

0,22 0,22 0,66 0,44 0,66 0,44 0,22 0,66 0,66 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,32

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

0,11 0,11 0,33 0,72 0,33 0,22 0,11 0,83 0,33 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24

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

  

Korrigert sum (x 0,22)

Tilstand gruppe II 1 Buffertemp:

pH sjø:

Gassbobler

Lukt

Konsistens

Grabbvolum

Tykkelse på 

slamlag

Farge

pH/Eh Korrigert sum
Tilstand

> 3,1 4

Indeks Middelverdi

< 1,1 1

1,1 - < 2,1 2

2,1 - < 3,1 3

Tilstand prøve

Tilstand gruppe III 1

Middelverdi gruppe II & III

Tilstand prøve

104

Sedimenttemp:

Ref.elektrode:

1

7°C

8

Lokalitetstilstand

6,0°C

225

Sjøtemp:

Eh sjø:

5,4°C

11129

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Eh (mV)

Tilstand prøve

AQUA  KOMPETANSE AS

Firma: MHN-Nord 11.01.2017Dato:

Lokalitet: Nordfugløy Lokalitetsnummer:

Prøveskjema B.1

Prøvenummer

 
Figur B- 1: B1-skjema for felt utført 11.01.2017 som viser resultater fra fauna, elektrokjemiske og sensoriske analyser 
ved prøvestasjonene 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

81 79 76 67 64 63 58 54 55 58 59 69 73 72 80

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Leire

Silt

Sand 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grus

Skjellsand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 … mange noen noen noen noen flere noen flere flere flere flere 2 flere

1

Kommentarer
noe 

mudd

er

noe 

mudd

er

noen 

capite

lla

nake

nsneg

l

Andre dyr (totalt antall) 

Beggiatoa

Fôr

Fekalier

Steinbunn

Fjellbunn

Pigghuder (antall)

Krepsdyr (antall)

Skjell (antall)

Børstemark (antall)

Sedimentt

ype

Lokalitet: Nordfugløy 11129

Prøvenummer

Dyp (m)

Antall forsøk med prøvetaker

Bobling (ved prøvetaking)

Lokalitetsnummer:

Firma: MHN-Nord 11.01.2017

AQUA  KOMPETANSE AS

Dato:

Prøveskjema B.2

 
Figur B-2: B2-skjema for felt utført 11.01.2017 som viser sedimentsammensetning og karakteristika ved 
prøvestasjonens bunn (B.2-skjema). Sedimentet ved hver stasjon blir fastsatt ved å fordele totalt fem poeng 
per stasjon på de sedimenttyper som kan sees i prøven. 
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