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Forsidefoto: Dagfinn B. Skomsø 
Forord 
Forundersøkelsen presenterer kortfattet resultater fra batymetrisk kartlegging, strømmålinger, 
hydrografiske data og B- og C-undersøkelser fra det omsøkte anleggsområdet og 
overgangssonens utstrekning. Forundersøkelsen vil gi et bilde av anleggets influensområde og vil 
fungere som en referanse for fremtidige undersøkelser. 
 
Åkerblå AS er akkreditert for vurdering og fortolkning av resultater etter ISO 16665 (2013), SFT-
Veileder 97:03 og NS9410 (2016), samt NIVA- rapport 4548 (Berge 2002) og Veileder 02:2018. 
Åkerblå AS sitt laboratorium tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025.  
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Sammendrag 
Åkerblå AS har utført en forundersøkelse i forbindelse med søknad om ny plassering av anlegg 
og utvidelse av MTB, hvor omsøkt biomasse var på 5460 tonn.  
 
Vurdering av strømmålinger gav en forventning om middels spredningspotensiale i område. Det 
ble registrert varierende strømhastighet ved de ulike målepunktene, men resultatene fra 
spredningsdyp og bunndyp viser en større vannflytning mot NV; mot åpnere vannområder.  
Vannutskiftningen ble vurdert som god. Batymetrien i området var dominert av renner som 
fulgte fjordens geografiske utforminger, avgrenset av forhøyninger som var orientert i samme 
retning. Bredden på rennene varierte noe. I anleggssonen var derfor sjøbunnen variert på dybde 
og sedimentsammensetning. Strømmen var i overenstemmelse med sjøbunnens utforming.  
 
I anleggssonen ble det funnet mineralsk sediment ved alle prøvestasjoner og sedimentet bestod 
av silt i de dypeste områdene i anleggssonen og mer grovkornet i form av skjellsand og grus i 
forhøyningspunktene. På bakgrunn av resultater fra B-undersøkelsen ble sedimentmiljøet, også 
i fordypningspunktene, vurdert til svært god tilstand. Regulær overvåking ved B-undersøkelse vil 
være tilstrekkelig for å overvåke miljøet i anleggssonen.  
 
Overvåking av overgangssonen vil skje gjennom prøvetaking av 6 stasjoner. Spredningsrommet 
for sedimenterbart ble vurdert ut ifra bunnforhold og strømmønster. Dette vil gi en spredning 
som i hovedsak skjer mot NV og SØ. Størst vannføring på spredningsdyp og bunndyp var i 
måleperioden mot NV, som også sammenfalt med sterkest strømhastighet registrert mot en 
himmelretning. Vannet i øvre vannlag var rettet i aksen NV-SØ uten en klar hovedretning. 
Overgangssonen ble satt etter NS 9410 til 500 meter mot nord, med noe justeringer i andre 
himmelretninger. Også mot øst ble det vurdert et potensiale for sedimentering på bakgrunn av 
anleggets plassering og sjøbunnens utforming med dybdepunkt.  
 
Referansestasjonen ble opprettet utenfor overgangssonen i østlig himmelretning. Stasjonen ble 
vurdert som svært god tilstand. 
 
Tilstanden i overgangssonen var svært god før opprettelse av anlegg. Dette indikerer at 
påvirkning fra lokalitet Seiskjæra, som allerede er etablert lengre sørøst for behandlet område, 
ikke har nådd den nye plasseringen.  
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1. Innledning 
Forundersøkelsen omfatter en redegjøring av sjøbunnmiljøet i området rundt et planlagt eller 
eksisterende akvakulturanlegg og grunngir overvåkingsmetodikk som skal overvåke 
miljøpåvirkning/tilstanden i resipienten. Forundersøkelser kreves ved etablering av anlegg og 
før en vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg for å kunne konstantere påvirkning på miljøet 
før og etter en ny kilde er introdusert (NS9410:2016). Forundersøkelsen varierer noe i krav og 
omfang mellom fylker hvor det er laget egne veiledere.  
 
Data som skal inngå i en forundersøkelse etter NS9410: 

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

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

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

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

 
Et supplement som angår C-undersøkelsen finnes i Presisering av standard NS 9410:2016 

(2019), utstedt av Miljødirektoratet, hvor blant annet strømvurderinger og C2-stasjonens 
plassering er beskrevet.  
 
På bakgrunn av resultater fra bunnkartlegging og strømdata avgrenses utstrekningen av 
anleggs- og overgangssonen i forundersøkelsen. Videre blir miljøovervåking diskutert, hvor 
utsatte områder blir identifisert og stasjonsoppsett for overvåking av miljøpåvirkningen blir 
satt. Forundersøkelsen presenterer videre resultater fra miljøundersøkelser utført i 
forbindelse med utredningen.   



Forundersøkelse for Seiskjæra                     

 

Rapportnummer: 101968-01-001  Side 7 av 24 

2. Områdebeskrivelse 
2.1 Lokalitet 
Lokaliteten Seiskjæra ligger i Skjørafjorden i Åfjord kommune, Trøndelag (Figur 2.1.1). 
Anlegget ligger plassert i økoregion Norskehavet sør med vanntype moderat eksponert kyst i 
vannforekomst Skjørafjorden (0321040100-1-C). Anlegget planlegges å plasseres over et 
område med svært varierende batymetri, hvor dybden varierer 77-157 meter (Figur 2.1.2). 
Nord og øst for anlegget skråner sjøbunn ut mot dypere området.  
 
Forundersøkelsen omhandler søknad om å flytte anlegget ca. 700 meter nord ut mot 
fjordmunningen i samme fjord, som vist mellom rød sirkel (nåværende plassering) og blå sirkel 
(ny plassering) i Figur 2.1.1. Det søkes også om å øke MTB til 5460 tonn. Det er planlagt å 
utvide anlegget til 20 bur som er fordelt på fire burrekker orientert sørvest-nordøst. Det er en 
distanse tilsvarende en burside på 85 meter mellom burrekkene. Lokalitetens syv konsesjoner 
er på produksjon av laks, regnbueørret og ørret. 
 
 

 
Figur 2.1.1 Planlagt plassering av lokaliteten (blå sirkel sentralt i kartet) og nåværende anleggsplassering (rød 
sirkel), samt omkringliggende anlegg (øvrige sirkler). Kartet har nordlig orientering. Kartdatum WGS84 
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Figur 2.1.2. Oversikt over nærområdet til lokaliteten (sentralt i kartet) med batymetriske data. Anlegget er 
inntegnet med ramme, fortøyningsliner og fôrflåte. Kartet er nordlig orientert med kartdatum WGS84 hvor 
mørkere blå farge representerer dypere områder.  
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3. Resultater 
3.1 Bunnkartlegging 
Bunnen som ble vurdert å være innenfor influensområdet og områder som vil bli benyttet til 
forankring av anlegget ble kartlagt i november 2016.  
 
Sjøbunnen var variert med renner med varierende bredde som fulgte områdets topografiske 
utforming orientert NV/SØ (Figur 3.1.1). Rennene var definerte av forhøyninger i fjorden; mest 
utpreget var undervannsryggen som strekker seg til under den østlige delen av sørlige 
burramme. I disse områdene ble sedimentsammensetningen indikert å være mykest i 
sammensetning (Figur 3.1.3). I anleggssonen var dybden varierende mellom 70-160 meter, 
hvor grunneste området er over undervannsryggen (Figur 3.1.2). Rennen som går sørøstover 
nærmest land har et endepunkt hvor anlegget Seiskjæret er etablert på nåværende tidspunkt, 
hvorpå de dypeste områdene fra anlegget ligger nordvest og øst for anlegget (Figur 3.1.4).  
 

 
Figur 3.1.1. Bunnkartlagt område rundt planlagt oppdrettslokalitet. Anlegget er presentert med ramme. Kartet 
er nordlig orientert med kartdatum WGS84 hvor mørkere blå farge representerer dypere områder.  
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Figur 3.1.2. Dybdesnitt under anleggsramme. Kartet er nordlig orientert. Kartdatum WGS84. 
 

 
Figur 3.1.3. Relativ hardhet på sedimentet rundt anlegget illustrert med en fargegradient fra rødt til blått/lilla. 
Hardhet er relativ til en annen farge i oppmålt data. Planlagt ramme er gitt i kart. Kartet er nordlig orientert. 
Kartdatum WGS84. 
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Figur 3.1.4. Tredimensjonalt kart av bunnen under anlegget.  
 
 

3.2 Strømmålinger 
Det har vært utført en strømmåling på lokaliteten, hvor strømdata ble hentet fra to 
strømrigger (Tabell 3.2.1 og figur 3.2.1). Det bemerkes at spredningsstrømmåling ble satt ved 
50 meter (skulle bli målt ved 75 meter), men måleresultatene forventes å gi god informasjon 
for miljøundersøkelser. 
 
Tabell 3.2.1. Oversikt over strømmålinger utført på lokaliteten.  

Tittel rapport og årstall Dyp Kooridanter 
Måling av overflate – (5m), 
dimensjonerings – (15m), 
sprednings- og bunnstrøm ved 
Seiskjæra i Oktober – november 
2020 (SR-1220-RL-Seiskjæra-
102018-01-001) 

5 m – N og 15m – N: 64°06.007'N;10°06.554'Ø 
5m – S og 15m – S 64°05.880'N;10°06.208'Ø 

Spredning – S (50m) og Bunn – S 
(125m):  
 

64°05.880'N;10°06.208'Ø 

 
I forundersøkelsen og søknaden benyttes data hentet fra strømrapporten for 2020 (Åkerblå 
2020).  
 
Maksimal strømhastighet var 29.9cm/s mot sørøst på 5m-N, 23.8cm/s mot sørøst på 15m-N, 
24.6cm/s mot sørøst på 5m-S, 27.6cm/s mot sørøst på 15m-S, 31.0cm/s mot sørøst på 
spredningsdyp-S (50m) og 34.2cm/s mot nordvest på bunndyp-S (125m). Maksstrømmen er 
langs hovedstrømaksen for alle dyp og er vurdert som middels sterk på 5m-N, 15m-N og 15m-
S, svak på 5m-S, og som sterk på spredningsdyp-S (50m) og på bunndypS (125m). 
Maksimalmålingen er bare én måling og gir ikke en indikasjon av om strømmen er sterk eller 
svak i området.   
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Gjennomsnittlig strømhastighet var ≥ 2cm/s på alle dyp. Gjennomsnittlig strømhastighet er 
vurdert som middels sterk på 5m-N, 15m-N og 15m-S, som svak på 5m-S og bunndyp-S (125m), 
og som sterk på spredningsdyp-S (50m). Neumann-parameteren er vurdert som lite stabil på 
5m-N, 5m-S og 15m-S, middels stabil på 15m-N, og som stabil på spredningsdyp-S (50m) og 
på bunndyp-S (125m). Strømretninger og vannutskiftning stemmer med områdets 
bunntopografi. Vannutskiftningen er vurdert som god (selv om Neumannparameteren er lav 
på noen dyp), fordi vannet generelt beveger seg bort fra startpunktet i løpet av måleperioden 
og ikke bare flyter fram og tilbake, selv om det var perioder i begynnelsen av måleperioden 
hvor dette var tilfelle.  
 
Signifikant maksimal strømhastighet er gjennomsnittet av den høyeste tredjedelen av 
målingene og gir en indikasjon på styrken av strømmen i området. Denne var 10.5cm/s på 5m-
N, 9.6cm/s på 15m-N, 9.5cm/s på 5m-S, 9.8cm/s på 15m-S, 10.3cm/s på spredningsdyp-S 
(50m) og 4.7cm/s på bunndyp-S (125m). Signifikant maksimal strømhastighet er vurdert som 
svak på 5m-N, 5m-S og bunndyp-S (125m), og som middels sterk på 15m-N, 15m-S og på 
spredningsdyp-S (50m). 
 
 

 
Figur 3.2.1. Plassering av strømrigg(er) relativt til anleggsrammen. 
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Figur 3.2.2. Strømroser indikerer hovedstrømsretning og strømhastighet over ulike himmelretninger (Åkerblå AS 
2020).  
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3.3 B-undersøkelse 
Sjøbunn under forespeilet anleggsplassering ble dokumentert gjennom 10 prøvestasjoner. 
Det ble opprettet et prøvepunkt annenhvert bur, diagonalt.  
 
Sedimentet som ble registrert under planlagt anleggsramme var heterogent, og bestod av en 
blanding silt, skjellsand og grus. Det ble funnet mineralsk sediment til kjemisk og sensorisk 
analyse ved samtlige prøvestasjoner. Det ble ikke registrert tegn til organisk påvirkning og det 
ble registrert flere dyrerekker, blant annet nakensnegl, børstemark og pigghuder (Åkerblå AS 
2020).  
 
Fra B-undersøkelsen ble lokaliteten vurdert til best tilstand, tilstand 1 (Tabell 3.3.1; Tabell 
3.3.2; Figur 3.3.1; Figur 3.3.2).  
 
Tabell 3.3.1. Oversikt over B-undersøkelser utført ved lok.  

Årstall Generasjon Tidsperiode Indeks og tilstand % utforet 
2020 0 «0-prøve» 0,08 0 

 
 
Tabell 3.3.2. Hovedresultater fra B-undersøkelse.  
Hovedresultater fra B-undersøkelsen 
Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 
Gr. II pH/Eh 0,00 Gr. II pH/Eh 1 
Gr. III Sensorikk 0,15 Gr. III Sensorisk 1 
Gr. II+III 0,07 Gr. II + III 1 
Dato feltarbeid 15.12.2020 Dato rapport 16.12.2020 

Lokalitetstilstand 1 
 Delresultater fra B-undersøkelsen 
Ant. grabbstasjoner 10 Ant. grabbhugg 10 

Type sediment 
Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende 

Silt Skjellsand Grus 
Antall grabbstasjoner  (gruppe II og III) med følgende tilstand 
Tilstand 1 10 Tilstand 3 0 
Tilstand 2 0 Tilstand 4 0 

Indeks illustrert tilstand 
1 2 3 4 

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

 
Figur 3.3.2. 3D-kart over bunnen med  planlagt anleggsplassering (ramme) og prøvestasjoner for B-undersøkelse 
med tilstandsklasse (blå firkant; Tilstand 1, grønn firkant; Tilstand 2, gul firkant; Tilstand 3, rød firkant; Tilstand 
4). Kartet har vestlig orientering. Kartdatum WGS84 (Åkerblå AS, 2017b). 
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3.4 C-undersøkelse 
Valg av stasjoner ble gjort på bakgrunn av krav i NS9410 (2016), batymetri og strømforhold. 
Anlegget søkes plassert over kupert sjøbunn, hvor en undervannsrygg er lokalisert øst i 
anlegget. Da det søkes om økt MTB til 5460 tonn etableres det iht. NS9410 (2016) fem 
prøvestasjoner og en referansestasjon, med en veiledende overgangssone på 500 meter. 
Overgangssonen strekkes 500 meter nord, men settes noe kortere øst for anlegget grunnet 
batymetri og strømdata. Det vurderes også som hensiktsmessig å ta en ekstra stasjon for å 
dokumentere spredningspotensiale øst for anlegget, og SEI-6 legges derfor 193 meter øst for 
anlegget i et dybdepunkt. SEI-1 (C1) plasseres etter B-undersøkelsen er uført (Akerblå AS, 
2020), og settes i området som (antas) viser størst påvirkning i anleggssonen, ca. 25meter fra 
merdkanten. Da B-undersøkelsen resulterte i god tilstand ved samtlige prøvestasjoner, ble C1- 
stasjonen plassert sør i anlegget. Strømdata utført i oktober 2020 viser en primær 
spredningsstrøm mot nord, med innslag av sørlig vanntransport. Det vurderes derfor som 
hensiktsmessig å danne et nordgående transekt, for å detektere spredningspotensiale langs 
undervannsrennen i hovedstrømretning. SEI-2 (C2), SEI-3 (C3) og SEI-4 (C4) plasseres dermed 
hhv. 502, 296 og 168 meter nord for anleggsrammen i hovedstrømretning, hvor den følger 
undervannsrennen. Da strømdata viste vannføring i sørlig retning, så er det viktig å 
dokumentere sedimentet i denne retningen også. SEI-5 (C5) plasseres derfor 257 meter sør 
for anlegget (Åkerblå AS 2021).  
 
Referansestasjon ble beholdt fra forrige undersøkelse ved nåværende anlegg, og resultatene 
ble hentet fra rapporten fra 2019 (Åkerblå AS, 2019). Denne ble etablert 1,4 nautiske mil øst 
for lokaliteten, over lignende bunnforhold (Figur 3.4.2). Informasjon om stasjonene finnes i 
tabell 3.4.1. 
 
Tabell 3.4.1. Stasjonsbeskrivelser. Stasjonsplasseringen beskrives i NS9410 (2016) som overgangen mellom 
anleggssonen og overgangssonen (C1), ytterkant av overgangssone (C2) og som overgangssone (C3, C4 osv.). 
Undersøkelsen omfatter kvalitative faunaprøver (FAU), pH- og Eh målinger (PE), kjemiske parametere (KJE), 
geologiske parametere (GEO) og hydrografiske målinger (CTD). Koordinater er oppgitt med datum WGS84 og 
avstand fra merdkant og dyp (meter) på prøvestasjonen er oppgitt. 

 
 

Stasjon Koordinater Avstand Dyp Parametere Plassering  
SEI-1 64˚05.810/10˚06.460 25 94 FAU, KJE, GEO, PE C1 

SEI-2 64°06.253'N / 
10°05.834'Ø 502 170 FAU, KJE, GEO, PE C2 

SEI-3 64°06.138'N / 
10°05.919'Ø 296 172 FAU, KJE, GEO, PE, CTD C3 

SEI-4 64°06.053'N / 
10°05.945'Ø 168 170 FAU, KJE, GEO, PE C4 

SEI-5 64°05.712'N / 
10°06.651'Ø 257 111 FAU, KJE, GEO, PE C5 

SEI-6 64°06.014'N / 
10°06.846'Ø 193 170 FAU, KJE, GEO, PE C6 

SEI-REF 64°06.072'N / 
10°09.240'Ø 1,4 nm 130 FAU, KJE, GEO, PE REF 
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Denne undersøkelsen viser et område med svært gode bunnfaunaforhold. Hver enkeltstasjon 
viste også svært god tilstand. De fleste stasjonene var dominert av en forurensingstolerant 
børstemark Paramphinome jeffreysii. En dominerende enkeltart kan indikere organisk 
belastning, men vi erfarer at den art kan forekomme naturlig med relativt høyt antall (Åkerblå 
upubl. data). Det ble ikke funnet rester av naturlig organisk materiale i området, og de 
geokjemiske støtteparameterne viste i hovedsak bakgrunnsforhold. Det var også flere 
forurensingssensitive og -nøytrale arter på samtlige prøvestasjoner, noe som bidrog til den 
observerte svært gode økologiske tilstanden. 
 
Referansestasjonen som ble tatt i 2019 fikk svært god økologiske tilstand også, og 
artssammensetningen var såpass lik de øvrige stasjonene at den vurderes som godt 
representerbare for eventuell sammenligning. Dessuten ble alle prøvene godkjente for volum 
og uforstyrret overflate. Samlet sett resultatene er derfor godt representative for denne 
undersøkelsen (Tabell 3.4.2).  
 

 

 
Figur 3.4.1. Plassering av anleggsramme med bunntopografi, prøvestasjonsplassering (brun runding), 
målepunkt for strømundersøkelse (flagg) og antatt utstrekning av overgangssonen (gul linje). Kartet har nordlig 
orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. Overgangssonens utstrekning er gitt gjennom 
gul linje i kartet og er satt etter vurdering av parameterne strøm, batymetri, sedimenthardhet, planlagt 
anleggsplassering og MTB. Kartdatum: WGS84.   
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Figur 3.4.2. Referansestasjonens plassering i forhold til anlegget. Kartdatum: WGS84. 
 
 
Tabell 3.4.2. Hovedresultater. Antallet arter og individer er oppgitt per prøvestasjon og Shannon-wiener indeks 
(H'), Tilstandsverdi (økologisk kvalitetsratio: nEQR), vurdering av overgangssonen og klassifisering av kobber (Cu) 
er vurdert etter Veileder 02:2018. 
Stasjon/ 

SEI-2 SEI-3 SEI-4 SEI-5 SEI-6 SEI-REF 
Parameter 
Antall arter 71 59 67 97 54 27 
Antall individ 459 339 266 917 199 77 

H' 4,49 
(Svært god) 

4,52 
(Svært god) 

4,85 
(Svært god) 

4,88 
(Svært god) 

4,38  
(Svært god) 

3,87 
(Svært god) 

nEQR 0,86  
(Svært god) 

0,87  
(Svært god) 

0,88  
(Svært god) 

0,84  
(Svært god) 

0,87 
 (Svært god) 

0,82 
(Svært god) 

Cu 16,2 
(Bakgrunn) 

19,0  
(Bakgrunn) 

17,7 
(Bakgrunn) 14,8 (Bakgrunn) 21,6 

(God) 
27 

(God)  

Samlet vurdering 
0,863 (Svært god)  Neste undersøkelse Neste produksjonssyklus  

(Snitt nEQR) 

 
 
Kornfordelingen viser at prøvene i hovedsak bestod av leire og silt, med unttak ved SEI-1 og 
SEI-REF (Tabell 3.4.3).  
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Tabell 3.4.3. Kornfordeling. Leire og silt er definert med kornstørrelser < 0,063 mm, sand er definert med 
kornstørrelser fra 0,063 – 2 mm, og grus er definert med kornstørrelser > 2 mm. Manglende data er merket med 
i.a. 

 
I hovedsak hadde sedimentet lys farge og bestod i hovedsak av silt, med innblanding av sand 
og skjellsand som hadde fast konsistens. Det ble ikke registrert forekomster av naturlig 
organisk materiale (planter, blader, kvister, tang, annet), fôr eller fekalier, gassdannelse eller 
beggiatoa. Samtlige prøvehugg var godkjent for overflate og volum. Verdiene for pH og Eh ble 
klassifisert med tilstand (meget god) ved alle stasjonene 
 
Tabell 3.4.4. pH- og Eh-verdier fra målinger av sedimentoverflaten og vurderinger av sedimentets farge, lukt og 
konsistens. For surhetsgrad og redokspotensial går beregnet poengverdi fra 0 til 5 hvor 0 er best. Tilstanden går 
fra 1 til 4 hvor 1 er meget god, og 4 er meget dårlig (NS 9410 2016). For sensoriske vurderinger vurderes 
parametere farge, lukt og konsistens etter verdier mellom 0 og 4, hvor høye verdier angir belastningsgraden. 
 Kjemiske parameter Sensoriske parametere 

Stasjon pH Eh pH/Eh poeng Tilstand Farge Lukt Konsistens 

SEI-1 7,87 347 0 1 0 0 0 

SEI-2 7,64 357 0 1 0 0 0 

SEI-3 7,67 357 0 1 0 0 0 

SEI-4 7,58 357 0 1 0 0 0 

SEI-5 7,55 352 0 1 0 0 0 

SEI-6 7,63 352 0 1 0 0 0 

SEI-REF 7,70 226 0 1 0 0 0 

 
Det var et relativt jevnt innhold av karbon i området, mens det var lavest ved SEI-1 og SEI-5. 
Innholdet av fosfor var jevnt i hele undersøkelsesområdet, men noe høyere ved SEI-5. For 
nitrogen var konsentrasjonen lavest ved SEI-1. Nitrogen og fosfor har ikke 
klassifiseringsgrenser. Det var bakgrunnsverdier av både sink og kobber, med noe unntak ved 
SEI-6 og SEI-REF som viste gode forhold for kobber (Figur 3.4.5). 
 
Tabell 3.4.5. Innhold av undersøkte kjemiske parametere i sedimentet og etter innholdet av tørrstoff (TS). 
Tilstand (TS) er oppgitt etter FT Veileder 97:03 for normalisert TOC (nTOC; mg/g) og totalt organisk materiale 
(TOM; glødetap i % av TS). Sink (Zn; mg/kg TS) og kobber (Cu; mg/kg TS) klassifiseres etter Veileder 02:2018. 
Fosfor (P; mg/kg TS) og nitrogen (N; mg/kg TS) har ikke tildelt tilstand og karbon-nitrogenforholdet (C:N) er 
oppgitt som ratio mellom de to enhetene. Måleusikkerhet er oppgitt i prosent for kobber, sink, fosfor og 
nitrogen. Manglende data er merket med i.a. 

Stasjon Leire og Silt (%) Sand (%) Grus (%) 
SEI-1 35,4 54,9 9,7 
SEI-2 53,5 19,3 27,2 
SEI-3 81,2 17,8 <1 
SEI-4 60,9 37,6 1,5 
SEI-5 61,4 37,6 <1 
SEI-6 84,2 13,9 1,9 
SEI-REF 25 75 <1 
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Salinitet, temperatur og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og til like over bunnen ved 
stasjon SEI-3 (figur 3.2.1). Saliniteten holder seg stabil fra overflaten og ned til ca. 70 meter, 
hvor man ser en økning frem til bunn ved ca. 34,6‰. Temperaturen viser samme trend, men 
her ser man et tydeligere sjikte i vannsøylen, hvor det er en økning i temperatur mellom 70 – 
ca. 120 meters dyp. Oksygeninnhold – og metning synker noe fra overflaten og til bunn, og 
viser verdiene 81 % oksygenmetning og 8 mg/L oksygeninnhold ved bunn. I henhold til 
klassifisering av bunnvann tilsvarer dette tilstand 1 (svært god) (tabell V.5.3).  
 

Stasjon TOM nTOC TS N ± C:N P ± Zn ± TS Cu ± TS 
SEI-1 1,9 17,1 I 700 28 7,77 716 13 18,7 21 I 6,2 42 I 
SEI-2 6,2 25,2 II 2800 19 6,00 888 13 40,0 21 I 16,2 21 I 
SEI-3 8,3 24,2 II 2000 19 10,40 860 13 47,0 21 I 19,0 20 I 
SEI-4 7,6 26,0 II 3000 19 6,33 835 13 41,9 21 I 17,7 20 I 
SEI-5 3,9 18,7 I 1700 20 6,94 1330 13 36,4 21 I 14,8 22 I 
SEI-6 7,6 26,5 II 3500 18 6,77 868 13 53,3 21 I 21,6 19 II 
SEI-REF 4,6 22,7 II 1700 15* 7,64 810 25* 72 19* I 27 30* II 

*måleusikkerhet i prosent beregnet ut fra oppgitte verdier. 
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Figur 3.4.3 Temperatur (°C), salinitet (‰), oksygeninnhold (mg/l), oksygenmetning (%) og klorofyll (µg/L) fra 
overflaten og ned til bunnen for prøvepunktet.  
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4. Diskusjon 
 
Vurdering av strømmålinger gav en forventning om middels spredningspotensiale i område. 
Det ble registrert varierende strømhastighet ved de ulike målepunktene, men resultatene fra 
spredningsdyp og bunndyp viser en større vannflytning mot NV; mot åpnere vannområder.  
Vannutskiftningen ble vurdert som god.  Batymetrien i området var dominert av renner som 
fulgte fjordens geografiske utforminger, avgrenset av forhøyninger som var orientert i samme 
retning. Bredden på rennene varierte noe. I anleggssonen var derfor sjøbunnen variert på 
dybde og sedimentsammensetning. Strømmen var i overenstemmelse med sjøbunnens 
utforming.  
 
I anleggssonen ble det funnet mineralsk sediment ved alle prøvestasjoner og sedimentet 
bestod av silt i de dypeste områdene i anleggssonen og mer grovkornet i form av skjellsand og 
grus i forhøyningspunktene. På bakgrunn av resultater fra B-undersøkelsen ble 
sedimentmiljøet, også i fordypningspunktene, vurdert til svært god tilstand. Regulær 
overvåking ved B-undersøkelse vil være tilstrekkelig for å overvåke miljøet i anleggssonen.  
 
Overvåking av overgangssonen vil skje gjennom prøvetaking av 6 stasjoner. 
Spredningsrommet for sedimenterbart ble vurdert ut ifra bunnforhold og strømmønster. 
Dette vil gi en spredning som i hovedsak skjer mot NV og SØ. Størst vannføring på 
spredningsdyp og bunndyp var i måleperioden mot NV, som også sammenfalt med sterkest 
strømhastighet registrert mot en himmelretning. Vannet i øvre vannlag var rettet i aksen NV-
SØ uten en klar hovedretning. Overgangssonen ble satt etter NS 9410 til 500 meter mot nord, 
med noe justeringer i andre himmelretninger. Også mot øst ble det vurdert et potensiale for 
sedimentering på bakgrunn av anleggets plassering og sjøbunnens utforming med 
dybdepunkt.  
 
Overgangen mellom anleggssone og overgangssone overvåkes gjennom C1-stasjonen. 
Plasseringen av denne varierer med tilstandsvurdering i siste B-undersøkelse, og det vil være 
flere plasseringsmuligheter i området. Anleggssonen ble satt til standard distanse etter NS 
9410 på rundt 30 meter fra merdene i nærmeste bur.  
 
Ytterkant av overgangssonen overvåkes av C2-stasjonen, som ble plassert NV for anlegget. 
Dette området er et dybdepunkt, men C2-stasjonens validitet vil ikke bli påvirket av 
plasseringen grunnet områdets topografiske utforming med svakt skrånende bred sjøbunn i 
renneformasjonen. Tilstanden ble også funnet å være svært god i C-undersøkelsen, som 
indikerer at området ikke er påvirket av organisk materiale.  
 
I hovedspredningsveiene fra anlegget er det opprettet 2 overgangssoner som har balansert 
avstand fra anlegget og vil kunne detektere en belastningsgradient i overgangssonen. Mot NV 
var stasjonene også justert mot lengdegrad, slik at de ikke dannet en rett linje fra anlegget. 
Dette grepet berodde på at anlegget ønskes plassert på tvers av strømretningen, hvor en 
variasjon i benyttelse av anlegget til produksjonen kan fanges opp i C-overvåkingen. Mot SØ 
var rennen snevret inn av bunnryggen og stasjonene var balansert med distanse fra anlegget, 
men lå i et rett transekt fra anlegget i rennens bunnområde. En siste overgangssonestasjon 
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ble opprettet øst for anlegget. Stasjonen ble valgt da den ligger på østsiden av den beskrevne 
ryggen og et flatere område mellom forhøyningspunktene i overgangssonen. Det forventes at 
utslipp også vil forekomme i dette området da anlegget går over ryggen og spredning kan 
forventes over det flatere platået. Stasjonens plassering er ved utflatingen av en skråning som 
går fra vest mot øst, like øst fra sørlige burramme.  
 
Tilstanden i overgangssonen var svært god før opprettelse av anlegg. Dette indikerer at 
påvirkning fra lokalitet Seiskjæra, som allerede er etablert lengre sørøst for behandlet 
område, ikke har nådd den nye plasseringen.  
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