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Forord 
På oppdrag av MOWI ASA har Aqua Kompetanse AS utført akkreditert prøvetaking for å innhente 

prøvemateriale for miljøundersøkelsene og sammenfattet en samlerapport for lokalitetene Mulnesodden 

Sør og Mulnesodden. Akkrediterte analyser av dette prøvematerialet er utført av Eurofins Environment 

Testing Norway AS for TOM, TOC, kobber, N-Kjeldahl, og kornstørrelse, mens akkrediterte opparbeiding og 

analyser av makrofauna er utført av Pelagia Nature & Environment AB. Det er Aqua Kompetanse AS som står 

for faglig vurdering og fortolkning av analyseresultatene. Denne rapporten sammenfatter analyserapportene 

fra underleverandør sammen med elektrokjemiske og sensoriske vurderinger gjort av Aqua Kompetanse AS. 

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 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: 2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

Vannstrømmåling 
NS 9425-1: 1999 Oseanografi – Del 1: Strømmålinger i faste punkter. 

NS 9425-2: 2003 Oseanografi – Del 2: Strømmålinger ved hjelp av ADCP. 

 

Norsk Standard 9425-1 (1999) Oseanografi – Del 1: Strømmålinger i faste punkter. Standard Norge.  
NS 9425-1:1999.  
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1. Materiale og metode 
1.1 Undersøkelsesområde 

Mulnesodden Sør og Mulnesodden ligger i Gildeskål kommune, Nordland, og de to anleggene ligger lokalisert 

i Nordfjorden (Figur 1). Fjorden er over 400 meter dyp der hvor bunnen flater ut. Mot land på vestsiden av 

fjorden, hvor anleggene ligger, skrår bunnen raskt slik at dybden avtar. Mulnesodden Sør og Mulnesodden 

ligger derfor lokalisert over en undersjøisk skråning. Dybden innenfor anleggsrammen for Mulnesodden Sør 

varierer fra omtrent 190 meters dyp nærmest land til 388 meters dyp lenger ned i skråningen i østlig del av 

rammen. For Mulnesodden varierer dypet under anlegg fra 70 meter nærmest land til 230 meter lengst øst 

og ut fra land. 

 
Figur 1: Oversiktskart som viser anleggenes plassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Kilde: Fiskeridirektoratets 
karttjeneste.  

 

1.3 Vannstrømmålinger 

Strømmålingene ble foretatt i perioden 19.07-16.08.2018 i en rigg utplassert på 67°08.526N, 14°16.929 Ø, 

og ble gjennomført i henhold til NS 9425-1:1999. Det ble benyttet fire SD6000 rotormålere produsert av 

Sensordata AS. Rotormålerne registrerer et gjennomsnitt hvert andre minutt og bruker fem delintervaller for 

å gi et 10 minutters middel. For original rapport med utfyllende informasjon om oppsett og instrument se 

Sivertsen, 2018 (rapportnummer 198-8-18S levert av Aqua Kompetanse AS). 

 

1.4 B-undersøkelse 

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

Mulnesodden Sør og Mulnesodden hhv. den 16.09.2020 og 20.10.2020. 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.  
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Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet skylt over en 1mm 

sikt. Antall prøvestasjoner bestemmes av lokalitetens MTB (maksimal tillatt biomasse), Mulnesodden har en 

midlertidig MTB på 6240 tonn, og antall prøvestasjoner er 15. Mulnesodden Sør har en MTB på 3120 tonn og 

antall stasjoner ble redusert til 10 da gjennomsnittlig dybde er over 200 meter.  

 
1.5 C-undersøkelse 

Aqua Kompetanse har gjennomført akkreditert feltarbeid for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 

9410:2016 den 21.10.2020 ved Mulnesodden og den 16.09.2020 ved Mulnesodden Sør. Her er analyser av 

total organisk materiale (TOM), total organisk karbon (TOC), total nitrogen (TN), kornstørrelse, kobber, 

hydrografi, og makrofauna presentert, og gir en beskrivelse av miljøtilstanden i nærområdet til 

oppdrettslokaliteten. 

 

Prøvematerialet ble innhentet ved bruk av en 0.1 m2 Van Veen grabb, og på hver prøvestasjon ble det foretatt 

tre hugg med prøvegrabben.  Makrofaunaprøver ble tatt ut av to av huggene, og 100-300 ml geologi- og 

kjemiprøver ble tatt ut av ett. Ved hver stasjon ble det også foretatt elektrokjemiske målinger av sedimentet. 

 

Lokaliteten er vurdert etter en C-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 hvor økende MTB gir økende antall 

prøvestasjoner, og med en midlertidig MTB på 6240 tonn ved Mulnesodden og en MTB på 3120 tonn ved 

Mulnesodden Sør er veiledende antall prøvestasjoner hhv. 6 og 4. Grunnet svært mange bomskudd ble det 

prøvetatt 3 stasjoner ved Mulnesodden Sør. Fremherskende strømretning og bunntype ligger til grunn for 

plassering av prøvetakingsstasjonene.  
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2. Resultat 
2.2 Vannstrømmålinger 

Det registreres en del strømstille i undersøkte dyp, spesielt i spredningsdypet og ved bunnen, noe som er 

typisk strømregistreringer utført med rotormålere. Vannstrømmen i undersøkte dyp styres hovedsakelig av 

batymetrien på målestedet. Nordfjorden er orientert i nord-sør retning, med mer nordøst-sørvestlig 

orientering lokalt nært målepunktet ved Mulnesodden Sør. Hovedstrømretningen og størst vanntransport 

på 5 meters dyp er rettet mot sørvest. Det er også et par vindinduserte retningskomponenter omkring 

nordvest og øst som gir mindre utslag på samlet vanntransport. Vannstrømmen på 15 meters dyp er trolig 

styrt av tidevannsdynamikken og har omtrent like stor vanntransport mot sørvest og nordøst. Vannstrømmen 

på 80 meters dyp er svak og trolig for lav i noen tilfeller til å fullstendig rotere instrumentet 360° med 

strømmen. Størst vanntransport er mot nord-nordøst. På 130 meters dyp er vannstrømmen relativt ensrettet 

med vanntransport mot sørvest (Sivertsen, 2018). 

 

Tabell 2 viser hovedresultatene fra vannstrømmålingene ved Mulnesodden og Mulnesodden Sør, og Figur 2 

viser vanntransporten (fluksen) for alle fire dyp.  

 

 
Tabell 2: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Mulnesodden og Mulnesodden Sør. 

Parametere 5 meter 15 meter 80 meter 130 meter 

Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 5.6 5.6 2.1 2.3 

Maksimalstrøm (cm/s) 38.8 30.4 16.6 14.4 

Strømstyrke 0-1 cm/s (%) 21.7 26.6 74.4 61.3 

Strømstyrke 1-3 cm/s (%) 19.8 13.7 6.9 12.1 

Neumann-parameter 0.24 0.08 0.49 0.80 

Standardavvik (cm/s) 5.2 4.8 2.5 2.1 

Signifikant maksimum strømhastighet 
(cm/s) 

11.5 11.1 4.2 4.7 

Signifikant minimum strømhastighet 
(cm/s) 

1.2 1.1 1.0 1.0 

10 års returstrøm (cm/s) 64.0 50.2   

50 års returstrøm (cm/s) 71.8 50.2   

De 4 hyppigst forekommende 
strømretningsgruppene (°) 

240 – 255 
225 – 240 
210 – 225 
255 – 270  

30 – 45 
15 – 30 

210 – 225 
45 – 60  

15 – 30 
0 – 15 

30 – 45 
120 – 135  

225 – 240  
210 – 225 
240 – 225 
195 – 210   

De 4 hyppigst forekommende 
strømhastighetsgruppene (cm/s) 

0 – 1 
1 – 3 
3 – 5 
5 – 7  

0 – 1 
1 – 3 
5 – 7 
7 – 9 

0 – 1 
1 – 3 
3 – 5  
5 – 7  

0 – 1 
3 – 5  
1 – 3 
5 – 7  

Mest vannutskiftning / retning per 15° 
sektor 

504 m3/m2 per 
dag ved 210 - 

225 

524m3/m2 per 
dag ved 210 - 

225 

492 m3/m2 per 
dag ved 15 – 30  

606 m3/m2 per 
dag ved 225 – 

240  

Minst vannutskiftning / retning per 15° 
sektor 

29 m3/m2 per 
dag ved 150 – 

165  

20 m3/m2 per 
dag ved 120 – 

135  

10 m3/m2 per 
dag ved 150 – 

165  

2 m3/m2 per 
dag ved 0 – 15  
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Figur 2: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på 5, 15, 80 og 130 meters dyp ved Mulnesodden og 
Mulnesodden Sør i perioden 19.07-16.08.2018. 
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2.3 B-undersøkelse 45028 Mulnesodden Sør  

Antall prøvestasjoner ved Mulnesodden Sør var 10, og det ble tatt 17 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet 

under anlegget består hovedsakelig av leire, noe silt og grus. Det ble funnet dyreliv i seks av prøvene, 

bestående av ulike typer børstemark.  Det var mulig å måle elektrokjemi ved fem stasjoner. Laveste målte 

pH var på 7,1, og høyeste var 7,63. Eh varierte fra -279 til 116 mV. Tilstanden på de elektrokjemiske målingene 

ble 1, med en indeksverdi på 0,78. poeng. Det ble ikke registrert gassbobler eller slamdannelse. Misfarging 

ble registrert i alle seks bløtbunnsprøver. Tre prøver hadde noe lukt, de øvrige var normale. Konsistensen var 

fast i fem prøver og myk i fem. Grabbvolumet var under ¼ i seks av prøvene og over ¾ i fire prøver. Tilstanden 

på de sensoriske registreringene ble 1, med en indeksverdi på 0,79 poeng.  

 

Denne undersøkelsen viser at samtlige stasjoner har meget god eller god tilstand. De sensoriske 

registreringene viser enkelte spor av påvirkning i form av noe lukt og misfarging, og de elektrokjemiske 

målingene viste noe lav pH ved enkelte stasjoner. Stasjonsantallet ble redusert fra tretten til ti stasjoner 

grunnet en gjennomsnittsdybde på over 200 meter, og av disse ti stasjonene var fire hardbunn. Det er derfor 

et noe begrenset vurderingsgrunnlag. Produksjonen ser ut til å være innenfor lokalitetens bæreevne, og 

totaltilstanden blir 1, med en indeksverdi på 0,79. Tabell 3 oppsummerer hovedresultatene fra B-

undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende informasjon om hver stasjon, bilder og koordinater se 

Fredriksen, 2020 (rapportnummer 303-9-20B levert av Aqua Kompetanse AS). 

 

 
Tabell 3: Hovedresultater fra B-undersøkelsen ved Mulnesodden Sør utført 16.09.2020. 

Sedimenttype  
Dominerende  Mindre dominerende  Øvrige  

Leire  Silt  Grus  

Ant. stasjoner:  10 Ant. stasj. med / uten dyr: 6 / 4 

Ant. hugg:  17 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 6 / 4 

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

Tilstand 1: 6 / 5  Tilstand 2: 3 / 5  Tilstand 3: 0 / 0  Tilstand 4: 0 / 0  

Parametergruppe  Indeks  Tilstand  

Gr. II pH/Eh  0,78 1  

Gr. III Sensorisk:  0,79 1  

Gr. II + III  0,79 1  

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016  1  
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2.4 B-undersøkelse 35617 Mulnesodden  

Sedimentet under anlegget består hovedsakelig av sand, silt og leire på fjellbunn. Det ble funnet dyreliv i 

elleve av femten prøver, bestående i hovedsak av børstemark og skjell, men også sjøpung. Det ble registrert 

beggiatoa i prøve 17. pH-verdiene var under 7,1 i fire prøver, og over 7,1 i to prøver. To prøver hadde positiv 

Eh, og fire hadde negativ. Det var ikke mulig å måle pH- og Eh-verdier på ni av femten stasjoner, grunnet lite 

sediment i grabb, og hardbunn. Tilstanden på de elektrokjemiske målingene ble 2, med en indeksverdi på 

1,21 poeng.  

 

Det ble registrert et 2-8 cm tykt slamlag i to prøver. Misfarging ble registrert i sju prøver, de resterende hadde 

lys farge. Åtte prøver hadde ingen lukt, fem hadde noe lukt og to prøver (prøve 9 og 16) hadde sterk lukt. 

Konsistensen var fast i åtte prøver, fire prøver hadde myk konsistens og tre prøver (prøve 9, 16 og 17) hadde 

løs konsistens. Grabbvolumet var under ¼ i ni av prøvene, mellom ¼ og ¾ i fire, og over ¾ i to prøver. 

Tilstanden på de sensoriske registreringene ble 1, med en indeksverdi på 0,91 poeng.  

 

Tabell 4 oppsummerer hovedresultatene fra B-undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende 

informasjon om hver stasjon, bilder og koordinater se Bitnes, 2020 (rapportnummer 334-10-20B levert av 

Aqua Kompetanse AS). 

 
Tabell 4: Hovedresultater fra B-undersøkelsen ved Mulnesodden utført 21.10.2020. 

Sedimenttype  
Dominerende  Mindre dominerende  Øvrige  

Sand   Leire og Silt  Skjellsand  

Ant. stasjoner:  15 Ant. stasj. med / uten dyr: 11 / 4 

Ant. hugg:  30 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 7 / 8 

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

Tilstand 1: 9 / 8  Tilstand 2: 1 / 5  Tilstand 3: 3 / 2  Tilstand 4: 1 / 1  

Parametergruppe  Indeks  Tilstand  

Gr. II pH/Eh  1,21 2  

Gr. III Sensorisk:  0,91 1  

Gr. II + III  1,09 1  

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016  1  
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2.5 C-undersøkelse 45028 Mulnesodden Sør 

Ved Mulnesodden Sør er dette den første C-undersøkelsen etter oppstart av produksjon ved lokaliteten og 

resultatene viser god økologisk tilstand i området rundt anlegget. Grunnet svært mange bomskudd ved 

prøvetaking ble det kun prøvetatt 3 stasjoner. Faunaindeksene ved stasjonen i ytterkant av overgangssonen 

og stasjonen i overgangssonen gis tilstand svært god og god. Kobbernivåene ved alle stasjonene gis tilstand 

II/III. Nivåene av normalisert totalt organisk karbon (nTOC) var god (TK II) ved stasjon C1 og C2, og mindre 

god (TK III) ved stasjon C3. Ved alle tre stasjonene ble det målt gode pH-verdier og positive Eh-verdier. 

Nivåene av totalt organisk materiale (TOM) var lave, og varierte mellom 8,1 og 8,9%. TN-nivåene lå på 3,1 og 

3,2 g/kg. C/N-forholdet varierte mellom 6,7-8,2.  

 

Ved C1 var det et lavere antall arter i forhold til de andre stasjonene. Den tolerante arten Paramphinome 

jeffreysii var den mest tallrike arten med 43% av individantallet. Stasjonen klassifiseres til miljøtilstand 2 ut 

fra NS9410:2016, basert på at ingen taksa utgjør mer enn 90% av det totale individtallet og at prøven 

inneholdt mellom 5 og 19 arter makrofauna i et prøveareal på 0,2 m2. Ved C2, i ytterkanten av 

overgangssonen, lå de fleste indeksene i tilstandsklasse I (svært god), med unntak av NSI som lå i 

tilstandsklasse II (god).  Stasjonen ble klassifisert til økologisk tilstandsklasse II, med en nEQR på 0,79. 

Faunaindeksene ved C3 lå alle i tilstandsklasse II (god), men unntak av ISI2012 som lå i tilstandsklasse I (svært 

god. Stasjonen får økologisk tilstand II (god) med en nEQR på 0,73. Det var en blanding av sensitive, nøytrale, 

tolerante og opportunistiske arter blant de vanligste ved C3, og det var det tolerante skjellet Parathyasira 

equalis som var mest tallrik (34% av individmengden).  

 

Det ble registrert normal lukt og farge i alle undersøkte sediment, og konsistensen var myk. Noe misfarget 

sort sediment ble registrert ved C1. Ved alle stasjonene bestod sedimentet i hovedsak av leire og silt.  

Basert på resultatene som kommer frem i rapporten, har ikke miljøet blitt særlig påvirket av produksjonen 

ved lokalitet Mulnesodden Sør eller nabolokalitet Mulnesodden. 

 

Tabell 5 oppsummerer hovedresultatene fra C-undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende 

informasjon om hver stasjon, inkludert koordinater, se Tradin, 2020 (rapportnummer 301-9-20C levert av 

Aqua Kompetanse AS). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

447-12-20FU MULNESODDEN SØR OG MULNESODDEN AQUA KOMPETANSE AS  12 

Tabell 5: Hovedresultater fra C-undersøkelsen for Mulnesodden Sør. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert 
prøvetaking og uakkrediterte pH/Eh-målinger. Videre har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk profil 
av vannsøylen ved lokaliteten, og uakkreditert tilstandsklassifisering av oksygen i dypvann. Akkreditert faglig vurdering 
og fortolkning av analyseresultatene er også utført av Aqua Kompetanse AS. Pelagia Nature & Environment AB har utført 
akkreditert analyse av makrofauna, Eurofins Environment Testing Norway AS har utført akkrediterte analyser av TOC, 
TOM og kobber, N-Kjeldahl og kornstørrelse. Redokspotensial (Eh) bestemmes ut fra observert hvilepotensial i prøven 
(målt verdi; Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. Aqua Kompetanse AS har utført tilstandsklassifisering av 
oksygentilstand, kobber, og organisk karbon etter Veileder 02:2018. 

Stasjonsplassering etter NS 9410:2016 Anleggssone 
Ytterkant av 

overgangssone 
Overgangssone 

Parameter: Stasjoner: C1 C2 C3 

Kjemi: pH 7,64 7,88 7,78 

Eh (mV) 148 196 161 

Oksygen: Målt verdi (mL): 

O2, tilstandsklasse: 
  

5,6 

I 

Fa
u

n
a 

Fa
u

n
a 

ti
ls

ta
n

d
sk

la
ss

e 
  

(V
ei

le
d

er
: 0

2:
20

18
) 

Antall ind. (N): 226 544 501 

Antall arter (S): 18 38 35 

Shann.Wien. (H`): 2,6 4,0 3,4 

Hurl.ind. (ES n=100): - 24 21 

NQI1: 0,60 0,73 0,67 

ISI2012: 8,9 9,1 9,2 

NSI: 21 22 22 

nEQR: 0,62 0,79 0,73 

Økologisk tilstand:  II II 

Samlet økologisk tilstand:   II 

NS 9410:2016 Miljøtilstand: 2   

 Undersøkelsesfrekvens:  Hver tredje produksjonssyklus 

Normalisert Tot. Org. 

karbon 

N-TOC (mg/g): 

N-TOC, tilstandsklasse: 

22 

II 

21 

II 

27 

III 

Tot. nitrogen TN (g/kg): 3,1 3,1 3,2 

Tot. Org. materiale TOM (%): 8,5 8,1 8,9 

Forhold C/N: 6,8 6,7 8,2 

Pelitt Pelittandel (%) 95,5 98,9 97,9 

Veileder 

02:2018 
Cu (mg/kg): 

Cu, tilstandsklasse: 

25 

II/III 

20 

II/III 

24 

II/III 
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2.6 C-undersøkelse 35617 Mulnesodden 

Ved anleggsstasjon C1 ble det målt lave elektrokjemiske verdier med pH på 5,72, de øvrige stasjonene hadde 

normale verdier. TOM nivåene var lave ved alle stasjoner, unntatt C5 som hadde moderat høye verdier. Det 

ble målt kobber ved fire stasjoner: C2 og C4 fikk tilstandsklasse II/III, C6 tilstandsklasse IV, og C1 fikk klasse V. 

Partikkelstørrelsesfordelingen viste finkornede sedimenter ved stasjon C2, C5 og C6, mens C1, C3 og C4 

hadde moderat finkornet. Nivåene av nTOC var lave ved stasjon C4 (TK I), lett forhøyet ved stasjon C2, C3, C5 

og C6 (TK II), og høy ved stasjon C1 (TK IV). Det ble registrert sterkt lukt i prøvene ved C1. Sedimentet var løst 

i to av prøvene og myk i en prøve ved C1, i tillegg ble det registrert fekalier og slamlag i en av prøvene.  

 

Ved C1 var det lavt antall arter i forhold til de andre stasjonene. Den opportunistiske arten Ophryotrocha sp. 

dominerte med 97% av individantallet. Stasjonen klassifiseres til miljøtilstand 3. Ved C2 i ytterkanten av 

overgangssonen lå diversitetsindeksene i tilstandsklasse II-III (god og moderat), og stasjonen ble klassifisert 

til økologisk tilstandsklasse III (moderat). Faunaindeksene ved stasjonene i overgangssonen, C3, C4, C5 og C6 

lå også i flere tilstandsklasser (I - IV), og samlet fikk overgangssonen økologisk tilstand II (god).  

Oksygennivået var høyt i hele vannsøylen, og bunnvannet ble klassifisert til tilstand I – svært god. 

 

Basert på resultatene som kommer frem i C-rapporten, er miljøet påvirket i anleggssonen, men viser generelt 

god tilstand på de øvrige stasjonene i overgangssonen. Samlet er den økologiske tilstanden i overgangssonen 

II (god), mens stasjonen i ytterkant av overgangssonen er klassifisert til å være moderat. Tabell 6 

oppsummerer hovedresultatene fra C-undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende informasjon om 

hver stasjon, inkludert koordinater, se Tradin, 2020 (rapportnummer 335-10-20C levert av Aqua Kompetanse 

AS). 
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Tabell 6: Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert prøvetaking og 
uakkrediterte pH/Eh-målinger. Videre har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk profil av vannsøylen 
ved lokaliteten, og uakkreditert tilstandsklassifisering av oksygen i dypvann. Akkreditert faglig vurdering og fortolkning 
av analyseresultatene er også utført av Aqua Kompetanse AS. Pelagia Nature & Environment AB har utført akkreditert 
analyse av makrofauna, Eurofins Environment Testing Norway AS har utført akkrediterte analyser av TOC, TOM og 
kobber, N-Kjeldahl og kornstørrelse. Redokspotensial (Eh) bestemmes ut fra observert hvilepotensial i prøven (målt verdi; 
Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. Aqua Kompetanse AS har utført tilstandsklassifisering av oksygentilstand, 
kobber, og organisk karbon etter Veileder 02:2018. 
 *nEQR er beregnet uten ES100. **ES100 er beregnet ut fra 1 hugg. 

Stasjonsplassering etter NS 9410:2016 
Anleggs-

sone 

Ytterkant av 

overgangssone 
Overgangssone 

Parameter: Stasjoner: C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Kjemi: pH 5,72 7,68 7,68 7,74 7,78 7,68 

Eh (mV) 1 161 181 153 210 136 

Oksygen: Målt verdi mL: 

tilstandsklasse: 
 

5,29 

I 
    

Fa
u

n
a 

Fa
u

n
a 

ti
ls

ta
n

d
sk

la
ss

e 
  

(V
ei

le
d

er
: 0

2:
20

18
) 

Antall ind. (N): 60 240 1244 1507 772 934 

Antall arter (S): 3 21 44 24 37 33 

Shann.Wien. 

(H`): 
0,2 3,1 3,8 2,5 3,6 3,1 

Hurl.ind. (ES 

n=100): 
- 14** 21 10 21 15 

NQI1: 0,25 0,59 0,63 0,47 0,66 0,60 

ISI2012: 2,81 7,92 9,07 6,83 9,01 7,73 

NSI: 14 19 21 16 22 19 

nEQR: 0,18* 0,54* 0,72 0,44 0,73 0,59 

Økologisk 

tilstand: 
 III II III II III 

Samlet 

økologisk 

tilstand: 
  II 

NS 9410:2016 Miljøtilstand: 3  

 

Undersøkelses

frekvens: 
 Avklares med myndighetene 

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

tilstandsklasse: 

38 

IV 

23 

II 

20 

II 

18 

I 

26 

II 

23 

II 

Tot. nitrogen TN (g/kg): 3,0 3,7 1,1 2,3 3,5 2,8 

Tot. Org. 

materiale 
TOM (%): 9,8 9,4 5,1 5,6 10,7 8,4 

Forhold C/N: 11,0 5,9 11,4 6,3 7,2 7,3 

Pelitt Pelittandel (%) 69,5 95,1 59,4 79,8 92,6 85 

Veileder 

02:2018 

Cu (mg/kg): 

tilstandsklasse: 

360 

V 

32 

II/III 
 

32 

II/III 
 

84 

IV 
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3. Oppsummering 
Lokalitetene er plassert over en undersjøisk skråning, med en dybde som varierer fra 60 til 390 meter. Det 

registreres en del strømstille i undersøkte dyp, spesielt i spredningsdypet. Vannstrømmen i undersøkte dyp 

styres hovedsakelig av batymetrien på målestedet. Nordfjorden er orientert i nord-sør retning, med mer 

nordøst-sørvestlig orientering lokalt nært målepunktet ved Mulnesodden Sør. Hovedstrømretningen og 

størst vanntransport på 5 meters dyp er rettet mot sørvest. Vannstrømmen på 15 meters dyp er trolig styrt 

av tidevannsdynamikken og har omtrent like stor vanntransport mot sørvest og nordøst. Vannstrømmen på 

80 og 130 meters dyp er svak. Størst vanntransport er mot nord-nordøst. På 130 meters dyp er 

vannstrømmen relativt ensrettet med vanntransport mot sørvest (Sivertsen, 2018). 

 

B-undersøkelsen ved Mulnesodden Sør viser at samtlige stasjoner har meget god eller god tilstand. De 

sensoriske registreringene viser enkelte spor av påvirkning i form av noe lukt og misfarging, og de 

elektrokjemiske målingene viste noe lav pH ved enkelte stasjoner. Av de 10 prøvestasjonene var seks 

bløtbunn og fire hardbunn. Produksjonen ser ut til å være innenfor lokalitetens bæreevne, og totaltilstanden 

blir 1, med en indeksverdi på 0,79.  

 

Ved Mulnesodden er det tatt tre B-undersøkelser i 2020, i forbindelse med økt midlertidig biomasse. 

Resultatene fra den siste undersøkelsen i oktober 2020 viser at påvirkningen har vist forbedringer i nordøst 

og østlig del av anlegget sammenlignet med tidligere i år. Det er derimot en større grad av påvirkning i nordlig 

og midtre del av anlegget i form av lukt, misfarging, slamlag og lave pH/Eh-verdier. Sammenligning fra forrige 

maks belastning i 2019 der biomassen lå på 3120, samt dagens biomasse på 6240 viser 

indeksverdiene en lavere verdi ved alle parametere ved inneværende undersøkelse. Total miljøtilstand for 

lokaliteten blir 1, med en indeksverdi på 1,09.  

 

C-undersøkelsen for Mulnesodden Sør er den første undersøkelsen etter oppstart av produksjon ved 

lokaliteten og resultatene viser god økologisk tilstand i området rundt anlegget. Faunaindeksene ved 

stasjonen i ytterkant av overgangssonen og stasjonen i overgangssonen gis tilstand svært god og god.  

 

Basert på resultatene som kommer frem i C-rapporten for Mulnesodden, er miljøet påvirket i anleggssonen, 

men viser generelt god tilstand på de øvrige stasjonene i overgangssonen. Samlet er den økologiske 

tilstanden i overgangssonen II (god), mens stasjonen i ytterkant av overgangssonen er klassifisert til å være 

moderat. 

 

Oksygenmålingen viste et høyt oksygennivå i bunnvannet (TK I) ved målinger for begge lokalitetene.   

 

3.1 Bæreevne 

Den utførte strømmålingen viste en del strømstille i måleperioden, særlig lengre ned i vannsøylen (Sivertsen, 

2018). Det er funnet noen tegn til påvirkning under B-undersøkelsen i midt og nordlig deler av anlegget ved 

Mulnesodden, i form av lave pH- og Eh-målinger, misfarging, slamlag og noe lukt, trolig grunnet lite spredning 

av organisk materiale på grunn av overnevnte strømforhold. Den nordlige delen av anlegget har vist lignende 

tegn til påvirkning ved tidligere undersøkelser (e.g. mai 2019).  Selv om den midtre og nordlige delen av 

anlegget har en del tegn til påvirkning, så viser den vestlige og østlige delen av anlegget lite påvirkning fra 

produksjonen, og disse stasjoner har fått tilstand meget god. B-undersøkelsen viser at den midlertidige 

biomassen på 6240 tonn er innenfor områdets bæreevne.  Mulnesodden Sør får lokalitetstilstand 1 ved B-

undersøkelsen.  
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Miljøovervåkningen som blir utført i henhold til NS 9410:2016 kan gi et begrenset bilde over belastningen av 

organisk materiale på bunnen under og rundt lokalitetene som ligger over hard eller blandingsbunn (Veileder 

versjon 1.2, Alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg). Resultater fra B- 

og C-undersøkelsen ved Mulnesodden sør og B-undersøkelsen ved Mulnesodden viser at det er flere 

stasjoner som er klassifisert som hardbunn, og det kan vurderes om en alternativ miljøundersøkelse med 

hardbunnsmetodikk skal utføres ved framtidige undersøkelser.  

 

MOWI ASA søker om en samlet MTB ved lokalitetene på 7800 tonn og sett ut fra at 45028 Mulnesodden 

Sør og 35617 Mulnesodden har samme resipient, kan det å se på anleggene som ett stort anlegg være gunstig 

når man videre skal vurdere den totale belastningen av produksjonen ved og rundt anleggene.  

Samt at det å fordele produksjonen på et større område trolig vil være bedre for den totale belastningen og 

gi en bedre tilstand i overgangssonen og ytre del av overgangssonen. Ut fra B-undersøkelsene som er utført 

i 2020, er den omsøkte produksjonen innenfor bæreevnen.  En nøyaktig vurdering av den totale belastningen 

av et nytt produksjonsnivå vil bare kunne gjøres etter at dette er påbegynt, og den reelle bæreevnen av 

området kan kun bli tydelig etter dette.  
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