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Sammendrag: 

   Marine Harvest AS ønsker å etablere et settefiskanlegg i Sundsfjord, Gildeskål 

kommune. Denne undersøkelsen er ment å være et grunnlag for å vurdere området ved et 

planlagt utslippspunkt med hensyn på oppdrett av laks ut fra miljømessige forhold. 

Undersøkelsen har som mål å beskrive dagens miljøforhold, og være 

sammenligningsgrunnlag med eventuelle oppfølgende undersøkelser etter en tids drift på 

lokaliteten.. 

    Marine Harvest AS ønsker en utslippstillatelse som tilsvarer en produksjon med MTB 

på 1000 tonn rent fôr. Lokaliteten vurderes som akseptabel for en slik 

oppdrettsproduksjon. 

    MOM B – undersøkelsen viser at bunnen under ved det planlagte utslippspunktet er 

lite påvirket av sedimentert materiale, og lokaliteten får beste tilstand 1. 

    Lokaliteten har trolig god resipientkapasitet. Lokaliteten ligger i et terreng som har 

skrånende bunn og med tilknytning til Mordalsfjorden med dybde over 140 meter. 

Periodiske strømtopper i spredningsstrøm og bunnstrøm gjør at partikulære 

avfallspartikler fra oppdrettsproduksjonen trolig vil få god spredning før de 

sedimenterer.  
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Forord 
Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Marine Harvest AS, og er utført med 

bakgrunn i kravene som er satt i NS 9410, ”Miljøovervåking av marine matfiskanlegg.” 

Rapporten inneholder også en vurdering av lokalitetens resipient, og kan brukes som en 

del av grunnlagsmaterialet til søknad om produksjon ved et settefiskanlegg i Sundsfjord i 

Gildeskål kommune.  

Rapporten og feltarbeidet er utført av marinbiolog Ketil Olsen. Ketil Olsen har utført 

undersøkelsen av bunndyrene som ble funnet i sedimentprøvene. Oppdragsgiver stilte 

med båt og vi takker mannskapet for bistand under feltarbeidet. 

 

   

Bodø, den 15. februar 2007 

      

Ketil Olsen 

 

Argus Miljø AS 
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1 Innledning og bakgrunn 

Marine Harvest AS ønsker å etablere et settefiskanlegg for laks i Sundsfjorden, Gildeskål 

kommune. Anleggets utslippspunktet er planlagt plassert i den indre delen av fjorden med 

kartkoordinatene, UTM 1928-I 33WVQ 0463300 7430000. Marine Harvest AS ønsker en 

utslippstillatelse ved anlegget som tilsvarer et produksjonsvolum med MTB på 1000 tonn. 

Argus Miljø AS er i den anledning engasjert til å utføre en resipientundersøkelse av 

området rundt utslippspunktet. Resipientundersøkelsen er ment å være et grunnlag for å 

vurdere utslippsområdet med hensyn på oppdrett ut fra miljømessige forhold. I tillegg 

ønsker Marine Harvest AS å få tatt prøver av elvevannet ved et punkt i elven der 

inntaksvannet til anlegget er planlegges å hentes fra. Dette for å klarlegge eventuell 

nitrogenmetning i vannet, og om det er en saltkile i elven i forbindelse med 

høyvannsperiodene i fjorden. 

MOM B – undersøkelsen er en del av overvåkingsprogrammet som er beskrevet i NS 

9410, for å undersøke miljøforholdene ved bunnen under et oppdrettsanlegg, og som i 

hovedsak skal beskrive omfanget av belastningen fra anlegget (i denne forbindelse før 

eventuell drift er kommer i gang). Både middeltilstanden og tilstanden under de 

forskjellige delene av anlegget blir kartlagt.  

Alle oppdrettslokaliteter i sjø er pålagt å følge et oppfølgingsprogram med frekvens og 

omfang i henhold til kriterier gitt i NS 9410. Kravet om dette kom i rundskrivet 

”Angående endringer av krav til miljøundersøkelser m.m” fra Fiskeridirektoratet region 

Nordland, mai 2006. MOM B – undersøkelsen er en del av undersøkelsesprogrammet og 

undersøkelsesfrekvensen er avhengig av belastningen på lokaliteten (lokalitetstilstand) og 

er beskrevet i NS 9410. 

Dette for å sikre fisken gode miljøforhold slik at grunnlaget legges for god vekst og helse. 

Anleggene bør ikke påvirke miljøet unødvendig, eller at oppdrettsvirksomheten skader 

naturen. Forurensningsmyndighetene har satt grenseverdier for miljøkvalitet blant annet i 

SFT`s veiledning “Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann” (1997). Miljøets 

tålegrense for utslipp fra oppdrettsvirksomhet styres hovedsakelig av hvor store mengder 

av sedimentert organisk stoff i form av partikler fra fôrspill og ekskrementer resipienten 

klarer å omsette før alt oksygenet i bunnvannet blir forbrukt i nedbrytingsprosessen. For 

hvert tonn produsert oppdrettsfisk (laks) vil det sedimentere 500 kg organisk avfall på 

bunnen under eller i nærheten av anleggene. Den bakterielle nedbrytingen av dette 

organiske materiale krever hele 900 kg oksygen (Stigebrandt 1986). Hvis tilførselen av 

nytt oksygen er mindre enn det forbrukte, vil man etter hvert gå fra aerob 

(oksygenkrevende) til anaerob (ikke oksygenkrevende) nedbryting med dannelse av 
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metan- og hydrogensulfidgass. Metangassen er ikke vannløselig og kan observeres som 

bobler i vannet. Hydrogensulfidgassen løser seg i vann og er svært giftig for omgivelsene. 

 Resipientundersøkelsen har som formål å beskrive miljøforholdene på lokaliteten slik de 

er på nåværende tidspunkt og som en referanse til senere oppfølgende undersøkelser. 

Metoden for undersøkelsen er beskrevet i overvåkningsprogrammet Modellering – 

Overvåkning – Matfiskanlegg (MOM) (Ervik et al. 1995, Hansen et al. 1997, Hansen et al. 

2001).  

Resipientundersøkelsen tar utgangspunkt i en sedimentundersøkelse (MOM B –  

undersøkelsen) på lokaliteten med hensyn til organisk belastning. Resipientundersøkelsen 

består videre av strømmålinger og en topografisk kartlegging av sjøbunnen under og i 

nærheten av den planlagte lokaliteten. Dette for å gi inntrykk av lokalitetens evne til å 

spre avfallsstoffene fra oppdrettsproduksjonen og lokalitetens tilgang på nytt oksygenrikt 

vann. Det sistnevnte er viktig både for oppdrettsfiskens respirasjon og sedimentets evne 

til å omsette organisk stoff. 

2   Lokalitetsbeskrivelse 

Utslippspunktet til settefiskanlegget er planlagt plassert i den indre delen av Sundsfjord, i 

området der dybden er 22 meter (Figur nr. 1). Sundsfjorden er ca 2 km lang og fra det 

planlagte utslippspunktet og utover fjorden er det en jevn skrånende bunn fra 22 m til ca 

70 m i den ytterste delen av fjorden (Figur nr. 2). Sundsfjorden har tilknytning til den 

utenforliggende Mordalsfjord med dybder over 140 meter.  

 

Figur nr. 1. Oversikt over i indre del av Sundsfjord med utslippspunktet markert som et 
grønt rektangel. Figuren viser 10 meters dybdekvoter. Blå firkant = området hvor 
settefiskanlegget er planlagt plassert. Lilla pil viser retning mot nord. 
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Figur nr. 2. Tredimensjonalt Olex-kart. Dybdeforholdene i området ved utslippspunktet i 
Sundsfjord. Utslippspunktet er markert som er markert som en grønn firkant. Lilla pil viser 
retning mot nord. 

 

3   Metodebeskrivelse 

Det ble utført en resipientundersøkelse i området ved det planlagte utslippet i Sundsfjord i 

tråd med metodikk gitt i Norsk Standard, NS 9410. Standarden er utviklet på bakgrunn av 

blant annet rapporten ”MOM (Matfiskanlegg – Overvåking – Modellering) – konsept og 

revidert ugave av overvåkningsprogrammet 1997” (Hansen m. fl., 1997). MOM B – 

undersøkelsen er en overvåking av bunnforholdene under et 

oppdrettsanlegg/utslippspunkt, og som i hovedsak skal beskrive omfanget av belastningen 

fra anlegget. Både middeltilstanden og tilstanden fra de forskjellige prøvepunktene blir 

kartlagt. 

Det ble tatt strømmålinger ved det planlagte utslippspunktet og hydrografiske profiler i et 

transect utover fjorden. Dette for å kartlegge lagdelingen i fjorden samt oksygeninnholdet 

i bunnvannet. Det ble i tillegg tatt målinger av vannets metning av nitrogen i elva der 

inntaksvannet er planlagt hentet fra, samt hydrografiske målinger for å undersøke om det 

forekommer en saltkile i elva i forbindelse med høyvannsperiodene i fjorden. Posisjon for 

prøvetaking i elven er gitt i vedlegg nr. 4. 

MOM (Matfiskanlegg – Overvåking – Modellering) omfatter tre undersøkelser (A, B og 

C- undersøkelse) og skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare 
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nærheten av et anlegg er påvirket (A- og B-undersøkelse), og gi et bilde på 

bunnpåvirkningen i resipienten (C- undersøkelse). Soneinndelingen i MOM overvåkingen 

er gitt i Tabell nr. 1. 

 

 Tabell nr. 1. Oversikt over soneinndelingen i MOM systemet. Tabellen beskriver 
påvirkningskilde og potensiell påvirkning, samt hvilke typer undersøkelser som inngår i 
vervåkningen, og hvilke miljøstandarder som anvendes (fra NS 9410).  

 Nærsone Overgangssone Fjernsone 

Definisjon Område under og nær et anlegg der det 

meste av større partikler sedimenterer. 

Denne strekker seg normalt ikke mer enn 15 

m fra anlegget 

Område mellom nærsone og fjernsone 

der mindre partikler sedimenterer 

Område utenfor overgangssonen 

Påvirkningskilde Oppdrettsanlegget Oppdrettsanlegget er hovedpåvirker, 

men andre kilder kan ha betydning 

Oppdrettsanlegg er en av flere 

kilder 

Potensiell påvirkning Store endringer i bunndyrsamfunn og 

kjemiske forhold i bunnen. Begroing av 

installasjoner, redusert oksygeninnhold i 

merdene 

Gradvis mindre påvirkning Økt primærproduksjon, og 

oksygenforbruk i dypvannet 

Overvåknings-

undersøkelse 

Primært A og B Primært C Primært C 

Miljøstandard Egne grenseverdier gitt i NS 9410 Egne grenseverdier gitt i NS 9410 SFT: Klassifisering av 

miljøkvalitet i fjorder og 

kystfarvann 

 

Feltarbeid 

Feltarbeidet i fjorden ble utført i november 2006 – januar 2007 og i henhold til NS 9422. 

”Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder” (1998). Strømmålingene ble 

gjort i tidsrommet november – desember 2006. Den 15. november ble målere for 

sprednings – og bunnstrøm satt ut ved lokaliteten, bunnprøver ble tatt og kartlegging av 

topografien på lokaliteten ble utført. Den 22. november ble måler for 

vannutskiftingsstrøm satt ut ved lokaliteten. Den 20. desember ble alle strømmålerene tatt 

opp og avlest. Den 12. januar 2007 ble hydrografiske profiler i fjorden tatt. Oversikt med 

dyp og posisjoner over grabbstasjoner, plassering av strømmålere og hydrografiske 

målestasjoner er gitt i Figur nr. 3 og Tabell nr. 2. De hydrografiske målingene i elven ble 

gjort i perioden 16 - 29. januar 2007. Målinger av elvevannets nitrogenmetning ble gjort 

den 16. januar 2007. 
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Figur nr. 3. Plassering av grabbprøvetakingsstasjoner, strømmålere og stasjoner for 
hydrografiske profiler i Sundsfjord. Røde kryss (1-10) = grabbprøvetakingsstasjoner.  Røde 
flagg (S/B/V) = plassering av strømmålere. Grønne trekanter (H1-H7) = hydrografiske 
målestasjoner.  

 

Tabell nr. 2. Kartkoordinater for plassering av grabbprøvetakingsstasjoner, strømmålere og 
hydrografiske målestasjoner.  

 Nord Øst Dyp (m) 
Strømmålere    

Vannutskifting 66 59 091 14 09 642 3 
Spredning 66 59 091 14 09 642 10 

Bunn 66 59 091 14 09 642 21 
Grabbstasjoner    

1 66 59 033 14 09 582 19 
2 66 59 119 14 09 525 23 
3 66 59 145 14 09 733 19 
4 66 59 193 14 09 605 25 
5 66 59 252 14 09 785 27 
6 66 59 405 14 09 883 20 
7 66 59 528 14 10 225 35 
8 66 59 642 14 10 269 56 
9 66 59 785 14 10 339 64 

10 66 59 878 14 10 247 62 
Hydrografistasjoner    

1 66 58 931 14 09 506 13 
2 66 59 078 14 09 597 23 
3 66 59 175 14 09 712 23 
4 66 59 281 14 09 817 32 
5 66 59 476 14 10 100 48 
6 66 59 717 14 10 373 60 
7 66 59 891 14 10 483 72 
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Bunnprøver 

Det ble tatt bunnprøver fra 10 prøvetakingsstasjoner med en Van Veen-grabb med åpning 

på 250 cm2. Det var mest hensiktsmessig å ta 5 grabbskudd i området rundt 

utslippspunktet og fordele 5 grabbskudd i en gradient utover fjorden for å få dannet et 

bilde av både nærområdet ved utslippspunktet og utover resipienten. Hver prøve ble 

undersøkt med hensyn på tre parametere i henhold til NS 9410 (MOM B – undersøkelse) 

og lokalitetens tilstand blir fastsatt ved samlet vurdering av gruppe I – III parametere. 

- Gruppe I (Faunaundersøkelse): Levende bunndyr som var større enn 1 mm ble talt og 

identifisert. Dyr i mer enn halvparten av prøvene regnes som akseptabelt (A). 

Prøvene ble siktet gjennom en sikt med åpning 1 mm og undersøkt. 

- Gruppe II (Kjemisk undersøkelse): Målinger av pH/Eh i de 1-2 øverste cm av 

sedimentet. Målingene ble gjort ved å åpne en luke i grabben, og ved å plassere 

elektroder i sedimentet. Eh ble avlest når Eh hadde en drift mindre enn 0,2 mV/s. Til 

måling av pH/Eh er det benyttet henholdvis en WTW pH - Elektrode Sen Tix 41 / 

Schott Platina Elektrode BlueLine 31 RX, kombinasjonselektrode som tar høyde for 

korreksjon av halvcellepotensialet.   

- Gruppe III (Sensorisk undersøkelse): Sedimenttilstanden omfatter forekomster av 

gassbobler, farge lukt, sedimentets konsistens, grabbvolum og slamtykkelse.  

Alle bunnprøvene, samt lokalitetens tilstand ble vurdert i henhold til kriterier gitt i NS 

9410. 

Strømmålinger 

Det ble registrert strømdata på tre forskjellige dyp. Den første måleren ble festet 3 meter 

under overflaten for å måle lokalitetens vannutskiftingsstrøm. Den andre måleren ble 

festet 10 meter under overflaten for å måle lokalitetens spredningsstrøm, og den tredje 

måleren ble festet 1 m over bunnen på et sted der dybden var 22 meter for å måle 

bunnstrømmen ved lokaliteten. 

Måleren som ble benyttet var en MINI Current Meter modell SD-6000. Strømmåleren har 

en rotor som måler strømhastigheten og et ror som orienterer måleren med 

strømretningen. Måleren har en innstilling som gjør at den registrerer en gjennomsnittlig 

strømhastighet, og den dominerende strømretningen for hvert 30 minutt i løpet av 

måleperioden. Måleren har en terskelverdi på 1 cm/s vannstrøm. Det vil si at data fra 

strømhastigheter lavere enn dette ikke kan registreres. Målinger under denne 

strømstyrken vil bli satt til 1,0 cm/s i strømdataene. Ved vannstrøm lavere enn 1 cm/s vil 

heller ikke roret endre retningen på måleren. Det gjør at retningsangivelsen på målingene 
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er mindre pålitelige når vannstrømmen er svak og har lange perioder med 

strømhastigheter under terskelverdien. 

Bunntopografi 

For å gi et inntrykk av topografien på sjøbunnen har vi i undersøkelsen loddet opp 

utslippsområdet og nærområdet rundt med software Olex (versjon 5.23, OLEX AS, 

Trondheim). Dataprogrammet integrerer målinger fra et ekkolodd og Global Position 

System (GPS), på et digitalt sjøkart (C-MAP Norway AS).  

Rapporten inneholder også utsnitt av sjøkart (1:50.000), kart fra kartserie M711 

(1:50.000) og kart fra økonomisk kartserie (1:5.000) - se vedlegg nr. 1 - 4. 

Hydrografi   

Til de hydrografiske målingene i elven og de hydrografiske profilene i fjorden ble det 

brukt en Gytre mini CTD _ SD204. Denne måler trykk (dyp), salinitet (0/00), temperatur 

(C˚) og oksygen (mg/l og metning).  

Måling av nitrogenmetning i elvevannet 

Til måling av vannets nitrogeninnhold ble det brukt en totalgassmåler, en P4 Tracker, 

Total Gas Pressure (TGP) meter, (Point Four Systems Inc.). Denne måler innhold av 

vannets totale gassinnhold. I tillegg ble vannets oksygeninnhold og temperatur målt ved å 

bruke en Oxygard Handy Delta. Verdiene av totalgassmålingene og oksygenmålingene 

ble lastet inn i et dataprogram utarbeidet av Artec aqua for beregning vannets 

nitrogenmetning med hensyn på nitrogeninnhold (%).  
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4   Resultater 

Bunnprøver 

Karakteristikk av prøvene 

Det ble tatt grabbprøver fra 10 prøvetakingsstasjoner ved lokaliteten. Ved alle stasjonene 

unntatt nr. 5 og 6 bestod bunnen av myk og grågrønn leire. Ved prøvetakingsstasjon nr. 5, 

var det sandbunn og ved stasjon nr. 6 var det sannsynligvis berggrunn da vi ikke lyktes å 

få opp noe sedimentert materiale. Det ble gjort tre grabbforsøk på stasjon nr. 6. Det ble 

ikke registrert noe lukt eller bobler i noen av prøvene. Spesifikke detaljer av 

sedimentprøvene er gitt i tabell nr. 3 og 4.  

Gruppe I: Faunaundersøkelse 

Det ble registrert lite innhold av fauna i prøvene (Tabell nr. 3). I prøve nr. 1 ble det funnet 

en boresnegl (Lunatia alderii) og et fåtallig innhold av diverse rørbyggende børstemark 

(Polychaeta indet). I prøve nr. 2 og 3 ble det også observert et fåtallig innhold av diverse 

børstemark (Polychaeta indet), noen individer av børstemarken Pectinaria auricoma, 

samt i prøve nr. 2 ett individ av Vanlig sjømus (Echinocardium cordatum). I prøve nr. 7, 

8 og 9 ble det også observert et fåtallig innhold av diverse børstemark i tillegg til 3 - 4 

individer av børstemarkslekten Nereis spp. Over halvparten av prøvene inneholdt fauna 

og indeks for gruppe I er <0,5, og gir lokaliteten tilstand A i følge tabell nr. 4 (NS 9410). 

Gruppe II: Kjemisk undersøkelse – pH/Eh 

Det ble målt pH/Eh på alle 10 stasjonene (Tabell nr. 4) unntatt stasjon nr. 6 hvor det ikke 

lyktes å få opp sedimentert materiale. Målingene av sedimentet fra stasjon nr. 6 viser 

verdi som ikke befant seg innenfor kurven for avlesing i diagram D. Imidlertid ligger pH 

verdien for denne målingen 7,66 slik at det er sannsynlig at Eh-verdien for sedimentet på 

denne stasjonene befinner seg innenfor kurven i diagram D. Indeks for prøvene totalt i 

gruppe II er 1,62 (Tabell nr. 4), og får i følge prøveskjema tabell nr. 1 (NS 9410), tilstand 

2. 

Gruppe III: Sensorisk undersøkelse - sedimenttilstand  

Prøvene i gruppe III viser i følgeprøveskjema lite tegn til belastning. Indeksen for 

korrigert sum av prøvene totalt i gruppe III er 0,722 (Tabell nr. 4), og får i følge 

prøveskjema tabell nr. 1 (NS 9410), beste tilstand 1. 
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Gruppe II – og III - parametere: Tilstand  

Indeks fra gruppe II – og III - parametere er 1,088 (Tabell nr. 4), og får i følge 

prøveskjema tabell nr 1 (NS 9410), beste tilstand 1.  

 

Lokalitetens tilstand 

Basert på tilstand gruppe I (faunaundersøkelse) og tilstand gruppe (II - III), får lokaliteten 

i følge tabell nr. 2 (NS 9410), tilstand 1. Sedimentet under utslippsområdet er i samsvar 

med en MOM B – undersøkelse lite påvirket av sedimentering av organisk materiale.  

 

Tabell nr. 3. PRØVESKJEMA for grabbprøver hentet i Sundsfjord.  

Prøvetakingssted:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dyp (meter)  19 23 19 25 27 20 35 56 64 62 

Antall forsøk på prøvetaking  1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

Primærsediment:                Skjellsand           

 Sand / Silt     X      

 Leire X X X X   X X X X 

 Mudder           

 Fjellbunn           

 Steinbunn      X     

Pigghuder, antall    1         

Krepsdyr, antall             

Bløtdyr, antall   1          

Mark, antall (ca)  Få Få Få - - - Få Få Få - 

Dyr fra anleggsinstalasjon   - - - - - - - - - - 

Malacoseros fuliginosa   - - - - - - - - - - 

For/fekalier  - - - - - - - - - - 

Beggiatoa  - - - - - - - - - - 
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Tabell nr. 4. PRØVESKJEMA for grabbprøver hentet i Sundsfjord.  

Gr. Parameter poeng Prøvenr. Indeks 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

I Dyr Ja = 0 Nei = 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1  0 

                       Tilstand gruppe 1 A   

 

pH verdi 7,63 7,34 7,64 7,47 7,54 - 7,66 7,44 7,40 7,37   

Eh verdi 145 -143 -67 -123 125 - -312 -167 -209 -228   II 

Ph/Eh Tillegg D 0 2 1 2 0 - 2 2 2 2  1,62 

1 2 1 2 1 - 2 2 2 2   

2 

                                         Tilstand prøve 

                                    Tilstandgruppe II 

 
 

Buffertemp: 6,9˚C  Sjøvannstemp: 7,6  Sedimenttemp: 8,58 

pH sjø: 7,85   Eh sjø: 121 

Gassbobler Ja = 4 Nei = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Lys/grå = 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0   
Farge 

Brun/sor t= 2    2         

Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Noe = 2             Lukt 

Sterk = 4             

Fast = 0     0 0       

Myk = 2 2 2 2 2   2 2 2 2   Konsistens 

Løs = 4             

< 1/4 = 0     0 0       

1/4 - 3/4 = 1 1 1 1 1   1 1 1 1   

Grabb- 

volum 

> 3/4 = 2             

0 – 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0       

2 – 8 cm = 1       1 1 1 1   

Tykkelse 

på 

slamlag 
> 8 cm = 2             

Sum 3 3 3 5 0 0 4 4 4 4    

Korrigert sum 0,66 0,66 0,66 1,1 0 - 0,88 0,88 0,88 0,88  0,722 

                          Tilstand prøve 1 1 1 2 1 - 1 1 1 1   

                    Tilstand gruppe III 1  

III 

 

      Middelverdi gruppe II & III 0,33 1,33 0,83 1,55 0 - 1,44 1,44 1,44 1,44  1,088 

            Tilstand gruppe II & III 1  

LOKALITETENS TILSTAND 1 
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Strømmålinger 

Det ble målt lav vannutskiftingsstrøm (1,4 cm/sek i gjennomsnitt) med høy 

maksimumsregistrering (13,2 cm/sek). Vannutskiftingsstrømmen har en sørlig retning 

(Tabell nr. 5). 

Spredningsstrømmen var også relativt lav (1,1 cm/sek i gjennomsnitt), men med høy 

maksimumsregistrering (7,6 cm/sek), og med en sørøstlig og en nordvestlig retning.  

Bunnstrømmen var også lav (1,0 cm/sek i gjennomsnitt) med maksimumsregistrering (3,2 

cm/sek). Bunnstrømmen har en sørvestlig retning.                                                                                                    

Variansen for vannutskiftingsstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm er henholdsvis 1,049 

(cm/sek)2, 0,236 (cm/sek)2 og 0,013 (cm/sek)2. 

 

Tabell nr. 5. Strømmålinger. Oversikt. Strømmålingene er også presentert i tabeller og 
grafiske figurer i vedlegg nr.  5-28.  

Periode   
Max 

(cm/sek) 

 
Min 

(cm/sek)

 
Varians 
(cm/sek)2

 
Middel
(cm/sek)

 
Dyp
(m) 

 
Retning
(grader) 

Til Fra 

Vannutskifting 13,2 1,0 1,049 1,4 3 180-195 
 

20.12.06 22.11.06

Spredning 7,6 1,0 0,236 1,1 10 120-135 
300-315 

20.12.06 15.11.06

Bunn 
 

3,2 1,0 0,013 1,0 21 225-240 20.12.06 15.11.06

 
 

Hydrografi i fjorden 

 

Hydrografiprofilene tatt i Sundsfjord viser et svakt sprangsjikt i fjorden mellom 1 og 2 

meters dyp der målt salinitet var mellom 29,21 0/00 - 32,14 0/00 (Tabell nr. 6). 

Temperaturen i dette dybdeintervallet var mellom 6,4 ºC og 7,3 ºC.  Ved 3 meters dyp 

stabiliseres saliniteten på rundt 33 0/00. Under sprangsjiktet er saliniteten stabil mellom 

33,01 0/00 - 33,38 0/00. Under sprangskiftet stabiliseres temperaturen på 7,5 ºC. Oksygenet i 

bunnvannet varierer fra 7,88 – 8,1 ml oksygen pr liter og vannets metning varierer fra 

85,12 – 87,33 % (Tabell nr. 7). Oksygenmålingene får tilstandsklasse I (meget god), i 

henhold til SFT`s klassifiseringssystem. 
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Tabell nr. 6. Hydrografiske data fra Sundsfjord, H1 – H7, 12/1 - 2007.  De hydrografiske data 
er også presentert grafiske i vedlegg nr. 29-35. 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

Dyp 
m 

Sal. Temp. Sal. Temp. Sal. Temp. Sal. Temp. Sal. Temp. Sal. Temp. Sal. Temp. 

1 32,45 7,4 30,49 7,1 30,71 7,0 30,94 6,9 29,21 6,4 30,91 6,7 31,06 6,5
2 32,99 7,4 32,96 7,4 32,90 7,4 32,90 7,4 32,84 7,3 32,14 6,9 32,4 6,8
3 32,99 7,4 33 7,4 32,94 7,5 32,96 7,4 32,88 7,3 32,82 7,3 32,43 6,8
5 33,00 7,4 33,05 7,4 32,99 7,5 33,01 7,5 32,93 7,3 32,95 7,3 32,9 7,3
7 32,99 7,4 33,1 7,5 33,04 7,5 33,05 7,5 32,95 7,4 32,96 7,4 33,02 7,4
10 33,01 7,5 33,1 7,5 33,08 7,5 33,08 7,5 33,01 7,4 33,00 7,4 33,05 7,4
13 33,08 7,5 33,12 7,5 33,12 7,5 33,11 7,5 33,06 7,4 33,05 7,4 33,07 7,4
15   33,13 7,5 33,14 7,5 33,12 7,5 33,09 7,5 33,06 7,4 33,09 7,4
20   33,18 7,5 33,16 7,5 33,16 7,5 33,14 7,5 33,15 7,4 33,19 7,4
23   33,02 7,5  33,18 7,5 33,15 7,5 33,19 7,5 33,20 7,5
25      33,18 7,5 33,17 7,5 33,19 7,5 33,22 7,5
30      33,20 7,5 33,18 7,5 33,23 7,5 33,23 7,5
35      33,20 7,5 33,25 7,5 33,28 7,5
40      33,22 7,5 33,27 7,5 33,27 7,5
45      33,26 7,5 33,29 7,5 33,31 7,5
48      33,31 7,5 33,33 7,5 33,33 7,5
50      33,32 7,5 33,34 7,5
55      33,33 7,5 33,35 7,5
60      33,38 7,5 33,37 7,5
65       33,37 7,5
70       33,37 7,5
72       33,37 7,5

 

Tabell nr. 7. Oksygenmålinger i bunnvannet i Sundsfjord, H1-H7, 21/1 - 2007.  

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

Dyp 
m 

O2  
ml/l 

O2  
metn.
% 

O2  
ml/l 

O2  
metn.
% 

O2  
ml/l 

O2  
metn.
% 

O2  
ml/l 

O2  
metn.
% 

O2  
ml/l 

O2  
metn.
% 

O2  
ml/l 

O2  
metn.
% 

O2  
ml/l 

O2  
metn.
% 

13 8,18 87,33 

21   8,15 86,82
23   8,1 85,83
32   

7,88 85,12
48   

7,92 85,56
60   

7,99 85,98
72   

7,91 85,32
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Hydrografi i elvevannet 

 
Hydrografimålingene tatt i elvevannet ved det planlagte punktet for inntaksvann viser for 

hele måleperioden bare målinger av ferskvann med saltholdighet på 0,00 0/00 (Figur nr. 4). 

 

 
Figur nr. 4. Hydrografimålinger (salinitet og temperatur) fra prøvetakingen i elven ved 
planlagt inntaksledning for ferskvann, 19 – 29/1 - 2007.   

 
 

Nitrogenmetning i elvevannet 

 

Målingene av elvevannet tatt den 16. januar 2007 viser ikke overmetning av nitrogen 

(100 %), men likevekt (Tabell nr. 8).  

Tabell nr. 8. Nitrogenmetning i elvevannet, 16/1 – 2007. Beregningene er gitt i vedlegg nr. 40.  

Måledato Vanntemperatur ºC  Oksygen % Total Gass % Nitrogenmetning % 
16.01.07 0,7 100 100 100 
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5   Vurdering av lokaliteten 

 

Resipientundersøkelsen 

Utslippsområdet har en planlagt omsøkt størrelse med MTB på 1000 tonn rent fôr. 

Sedimentundersøkelsen gir lokaliteten beste tilstand 1, i henhold til de kriterier gitt i 

”Miljøovervåking av marine matfiskanlegg” (NS 9410). Dette tilsier at området i dag er 

lite påvirket av sedimentert materiale. Det ble registrert fauna på over halvparten av 

stasjonene noe som gir området tilstand A for gruppe I - parameter. Det ble heller ikke 

registrert individer av mangebørstemarkene Capitella capitata eller Malacoreros 

fuliginosa som kan være indikatorer på at det er anoksiske forhold ved bunnen. 

 

Strømmålinger og topografi 

Strømmålingene fra Sundsfjord viser nokså lav vannutskiftingsstrøm (1,4 cm/sek), i 

gjennomsnitt, men med sterke strømtopper (13,2 cm/sek). Spredningsstrømmen var også 

lav med 1,1 cm/sek i gjennomsnitt. Bunnstrømmen er også lav med hastighet på 1,0 

cm/sek. Imidlertid viser dataene fra målingen at både spredningsstrømmen og 

bunnstrømmen periodevis har sterke strømtopper henholdsvis (7,6 cm/sek) og (3,2 

cm/sek) som jevnlig vil føre til bedre transport av de vannbårne avfallspartiklene, og som 

er positivt med tanke på å spre avvfallspartikler fra oppdrettsproduksjonen. 

Utslippspunktet ligger i et jevnt skrånende terreng der sjøbunnen skrår ned mot et 

fjorddyp i Mordalsfjord med dyp på over 140 meter. Lokaliteten ligger relativt åpent til 

uten forstyrrende rygger eller terskler som kan lage bakevjevirkninger på strømmen. 

Dette vil til sammen bidra til at biologisk materiale ikke vil akkumuleres, men vil spres 

utover et større område. Dette er gunstig med tanke på en aerob nedbryting av biologisk 

materiale.  

 

Hydrografi 

De hydrografiske målingene viste et svakt sprangsjikt i fjorden mellom i 1 – 2 meters 

dyp. Ved å legge utslippspunktet dypt i forhold til overflatelaget vil man få en bredere 

spredning av avfallsstoffene fra oppdrettsproduksjon på bakgrunn av at ferskvannet som 

kommer fra anlegget er lettere enn omgivelsene og dermed stige i vannmassene. Dette vil 

begrense at spredningen blir stråleformet, men gi en bredere spredning av avfallsstoffene, 

noe som er positivt med tanke på akkumuleringen av det biologiske materialet. Partiklene 

vil dermed til slutt bli fanget opp av overflatelaget og fraktes ut med overflatestrømmen. 
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Dette er også gunstig med tanke på et planlagt inntak for sjøvann ved et punkt lengre ut i 

fjorden. Utslippet vil derfor mest sannsynlig ikke påvirke inntaksvannet.  

 

Det bemerkes at tilstanden for overflatevannet som er beskrevet i rapporten er 

retningsgivende og vil variere med hensyn på årstid og drift av kraftverket. Det er 

uforutsigbart hvor stor vannføringen fra anlegget er. Vannføringen fra kraftverket kan 

variere fra ingen produksjon til full produksjon gjennom året. I sommerhalvåret vil 

overflatelagets tykkelse også påvirkes av temperaturendringen.  

 

Nitrogenmetning og hydrografi i elvevannet 

Det ble ikke målt overmetning av nitrogen i elvevannet eller saltkile i elven i perioden 

måleren registrerte. Målingen av nitrogenmetning i elvevannet er i denne undersøkelsen 

gjort i vinterhalvåret. Imidlertid kan elvevannet om sommeren bli overmettet fordi det da 

i perioder kan være stans i kraftproduksjonen, noe som er markeds- og kraftprisavhengig. 

Det anbefales derfor å gjøre målinger om sommeren av elvevannet for å avdekke 

eventuell overmetning av nitrogen i vannet, for å vurdere om det burde være lufting av 

inntaksvannet fra elven.  

 

Resipienten 

Med bakgrunn i resipientundersøkelsen, strømforholdene og topografien rundt 

lokaliteten, vurderes lokaliteten som akseptabel for den omsøkte størrelsen.  
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Vedlegg nr. 1. Utsnitt fra kartblad nr. 64 (FRA STÖTT TIL SALTFJORDEN), Den Norske 
Kyst, målestokk 1:50 000. Utslippspunktet er markert med sort sirkel. Utsnittet er noe 
forminsket i forhold til originalkartets målestokk. 

 

 

Vedlegg nr. 2. Utsnitt fra kartserie M711. kart nr. 1928-I. Målestokk 1:50 000. 
Utslippsområdet er markert med sort sirkel. Utsnittet er noe forminsket i forhold til 
originalkartets målestokk. 
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Vedlegg nr. 3. Kart fra Økonomisk kartserie. Målestokk 1:5.000. Utslippspunktet er markert 
med sort sirkel. 
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Vedlegg nr. 4. Kart fra Økonomisk kartserie. Målestokk 1:5.000. Posisjon for planlagt
ferskvannsinntak er markert med rød sirkel.

24



 

 

Vedlegg nr. 5. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Matrise med strømhastigheter plottet mot 
strømretninger. Strømretningene er fordelt på 15º sektorer. Under matrisen vises den 
prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for 
matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 15º sektorer og en 
utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt 
vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen. Merk: Strømmålerene var feilstilt på dato. 
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Vedlegg nr. 6. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Linjediagram som viser strømhastigheter i 
måleperioden. 

 

 

Vedlegg nr. 7. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Fordeling av strømhastighetene (uten hensyn til 
retning) i løpet av måleperioden.  
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Vedlegg nr. 8. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Fordeling av strømretninger i løpet av 
måleperioden.  

 

 

Vedlegg nr. 9. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Maksimum og gjennomsnittlige hastigheter på 
vannutskiftingsstrøm fordelt på 15 graders sektorer. 
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Vedlegg nr. 10. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Stikkdiagram som viser både hastighet og 
retning på enkeltmålinger i måleperioden. Diagrammet gir et godt inntrykk av hvordan 
strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden. 

 

 

Vedlegg nr. 11. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Progressiv vektor som viser strømhastighet og 
retning for en tenkt vannpartikkel. Neumann parameter viser stabiliteten til strømretningen. 
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Vedlegg nr. 12. Vannutskiftingsstrøm (3 m). Temperaturer i måleperioden. 
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Vedlegg nr. 13. Spredningsstrøm (10 m). Matrise med strømhastigheter plottet mot 
strømretninger. Strømretningene er fordelt på 15º sektorer. Under matrisen vises den 
prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for 
matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 15º sektorer og en 
utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt 
vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen.  
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Vedlegg nr. 14. Spredningsstrøm (10 m). Linjediagram som viser strømhastigheter i 
måleperioden. 

 

 

Vedlegg nr. 15. Spredningsstrøm (10 m). Fordeling av strømhastighetene (uten hensyn til 
retning) i løpet av måleperioden.  
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Vedlegg nr. 16. Spredningsstrøm (10 m). Fordeling av strømretninger i løpet av 
måleperioden.  

 

 

Vedlegg nr. 17. Spredningsstrøm (10 m). Maksimum og gjennomsnittlige hastigheter på 
spredningsstrøm fordelt på 15 graders sektorer. 
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Vedlegg nr. 18. Spredningsstrøm (10 m). Stikkdiagram som viser både hastighet og retning 
på enkeltmålinger i måleperioden. Diagrammet gir et godt inntrykk av hvordan 
strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden. 

 

 

Vedlegg nr. 19. Spredningsstrøm (10 m). Progressiv vektor som viser strømhastighet og 
retning for en tenkt vannpartikkel. Neumann parameter viser stabiliteten til strømretningen. 
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Vedlegg nr. 20. Spredningsstrøm (10 m). Temperaturer i måleperioden. 
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Vedlegg nr. 21. Bunnstrøm (21 m). Matrise med strømhastigheter plottet mot 
strømretninger. Strømretningene er fordelt på 15º sektorer. Under matrisen vises den 
prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for 
matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 15º sektorer og en 
utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt 
vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen. 
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Vedlegg nr. 22. Bunnstrøm (21 m). Linjediagram som viser strømhastigheter i måleperioden. 

 

 

Vedlegg nr. 23. Bunnstrøm (21 m). Fordeling av strømhastighetene (uten hensyn til retning) i 
løpet av måleperioden.  
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Vedlegg nr. 24. Bunnstrøm (21 m). Fordeling av strømretninger i løpet av måleperioden.  

 

 

Vedlegg nr. 25. Bunnstrøm (21 m). Maksimum og gjennomsnittlige hastigheter på 
vannutskiftingsstrøm fordelt på 15 graders sektorer. 
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Vedlegg nr. 26. Bunnstrøm (21 m). Stikkdiagram som viser både hastighet og retning på 
enkeltmålinger i måleperioden. Diagrammet gir et godt inntrykk av hvordan strømvektoren 
på en lokasjon forandrer seg i måleperioden. 
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Vedlegg nr. 27. Bunnstrøm (21 m). Progressiv vektor som viser strømhastighet og retning for 
en tenkt vannpartikkel. Neumann parameter viser stabiliteten til strømretningen. 

 

 

Vedlegg nr. 28. Bunnstrøm (21 m). Temperaturer i måleperioden. 
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Vedlegg nr. 29. Hydrografiprofiler (salinitet, temperatur og oksygen) fra prøvetakingen i 
Sundsfjord, H1, 21/1 - 2007.  

 

 

Vedlegg nr. 30. Hydrografiprofiler (salinitet, temperatur og oksygen) fra prøvetakingen i 
Sundsfjord, H2, 21/1 - 2007.  
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Vedlegg nr. 31. Hydrografiprofiler (salinitet, temperatur og oksygen) fra prøvetakingen i 
Sundsfjord, H3, 21/1 - 2007.  

 

 
 
Vedlegg nr. 32. Hydrografiprofiler (salinitet, temperatur og oksygen) fra prøvetakingen i 
Sundsfjord, H4, 21/1 - 2007.  
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Vedlegg nr. 33. Hydrografiprofiler (salinitet, temperatur og oksygen) fra prøvetakingen i 
Sundsfjord, H5, 21/1 - 2007.  

 

 
Vedlegg nr. 34. Hydrografiprofiler (salinitet, temperatur og oksygen) fra prøvetakingen i 
Sundsfjord, H6, 21/1 - 2007.  
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Vedlegg nr. 35. Hydrografiprofiler (salinitet, temperatur og oksygen) fra prøvetakingen i 
Sundsfjord, H7, 21/1 - 2007.  

 

 

 

Vedlegg nr. 36. Olex kartplott. Topografien i Sundsfjord. Utslippspunktet er market med 
grønn firkant. Lilla pil viser retning mot nord.  
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Vedlegg nr. 37. Tredimensjonalt Olex kart. Bunntopografien av området ved 
utslippspunktet og nærområdet rundt. Utslippspunktet er market med grønn firkant. Lilla 
pil viser retning mot nord.  

 

 

Vedlegg nr. 38. Olex kartplott. Dybdene i tall (m). Utslippspunktet er market med grønn 
firkant. Lilla pil viser retning mot nord.  
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Vedlegg nr. 39. Olex kartplott. De røde rutene er de sikre måledatene som det topografiske 
kartet beregnes ut fra. Utslippspunktet er market med grønn firkant. Lilla pil viser retning 
mot nord.  

 

 

Vedlegg nr. 40. Gassmåling. Resultat fra beregning av nitrogenmetning i elven, 16/1 - 2007.  
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