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1. Innledning 

Åkerblå AS har på oppdrag fra Kvidul AS utført modellering av fortynning og spredning av 
utslippsvann ved det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget ved Brennholmen i Åfjord kommune. 

Formålet med rapporten er å avgjøre hvor utslippsvannet fra oppdrettsanlegget vil bevege seg og 
finne området som er best egnet for utslipp av vann fra anlegget. Produksjonen er planlagt med 
vannmengde på totalt 4170 m3/dag (0.048 m3/s). Resultater med denne mengden presenteres i Kapittel 
5. Merk at den planlagte vannmengden har blitt endret noe, fra 2900 m3/dag (0.034 m3/s), så 
resultatene i Kapittel 4 gjelder denne utslippsmengden.  

Det er planlagt område for inntak og flere posisjoner for utslipp er vurdert. Modelleringen vil gi 
grunnlag for å finne ut hvor godt egnet disse plasseringene er for å unngå krysskontaminering mellom 
inntak, utslipp og andre lokaliteter i området rundt.  

Modelleringen presenterer en tilnærming av forholdene basert på inngangsdata. Resultater bør også 
vurderes ut fra lokalkunnskap og erfaring.  
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2. Områdebeskrivelse 

Den planlagte landbaserte lokaliteten på Brennholmen ligger i Åfjord kommune, i Trøndelag (Figur 
2.1). Brennholmen ligger på sørøstsiden av Stokkøya, nord for Stokksund. Plasseringen er skjermet 
av fastlandet i øst og nord, og Stokkøya i nordvest. Mot sørvest er det noe mer åpent, men Linesøya 
skjermer noe mot storhavet i vest.  

Det er planlagt inntak av sjøvann til lokaliteten i et område rett sør fra selve anlegget (St3 i Figur 2.1). 
Ulike utslippsposisjoner er vurdert; utslippsposisjon A, nord for utløpet til Stokken, posisjon A2 og 
A3 i Stokken, og posisjonene St1, St2 og St4 mellom Linesøya og Stokkøya (Figur 2.1).  

Figur 2.2 viser nærliggende lokaliteter i området rundt Brennholmen og de aktuelle 
utslippsposisjonene.  

Figur 2.1. Oversiktskart over området rundt lokalitet, anvist med rød pinne. Posisjoner vurdert for 
utslipp er vist med kryss. St1, St2, St3 og St4 er posisjoner hvor det er målt strøm og posisjon A ble 
vurdert i tidligere strømmodell. Kartet er hentet fra Olex. Kartdatum: WGS84.  
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Figur 2.2 Kart over området rundt Brennholmen, med nærliggende lokaliteter vist med navn og lok.nr. 
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3. Metodikk 

For å beregne strømforholdene og hydrografien er det laget en strømmodell for lokaliteten ved hjelp 
av programvaren Delft3D-FLOW (Deltares, 2018). Delft3D-FLOW er en tredimensjonal, 
hydrodynamisk modell som gir strømfelt over et stort område og flere dybdenivåer. At modellen 
omfavner et stort horisontalt område gjør at man får med variasjoner og unike forhold innad i området. 
Modellen kan kjøres over lengre tidsperioder, noe som gir mulighet for å se variasjon over sesonger 
og år. I modellen løses Navier-Stokes-ligningene for strømmen basert på Boussinesq-tilnærmelsen 
(Lesser, Roelvink, van Kester & Stelling, 2004), sammen med ligninger som beskriver temperatur, 
saltholdighet og sedimentering.  

Modellen verifiseres og kalibreres mot vannstandsmålinger gjort av Kartverket (2021) i området, og 
eventuelle strømmålinger gjort ved lokaliteten. Videre brukes modellen til utslippsmodellering. 

3.1 Spredning og fortynning av utslippsvann 

Ved utslipp til en resipient er det vanlig å skille mellom to prosesser, primærfortynning og 
sekundærfortynning (Ranneklev, 2013). I den umiddelbare nærheten av utslippet foregår 
primærfortynningen. Den bestemmes hovedsakelig av hastigheten til utslippsvannet og 
tetthetsforskjellen mellom utslippsvannet og resipienten. Her foregår fortynningen som regel raskt 
ved horisontal bevegelse drevet av utslippsvannets hastighet ut av utslippsrøret og ved en vertikal 
bevegelse drevet av tetthetsforskjeller mellom utslippsvann og resipient. Når utslippsvannet fortynnes 
og tetthetsforskjellen er utjevnet, vil den vertikale bevegelsen stort sett opphøre og utslippet har da 
nådd innlagringsdypet. Etter innlagring starter sekundærfortynningen som hovedsakelig foregår ved 
horisontal spredning i resipienten. Sekundærspredningen er avgjørende for hvor stort område som 
påvirkes av utslippet og om f.eks. strandsoner kan bli påvirket. 

Utslippsvannet ved Brennholmen vil bestå av sjøvann. I fortynningsprosessen vil tettheten til 
utslippsvannet bli utlignet med resipienten. Utslippsvannet vil deretter følge strømmen i fjorden og 
gradvis fortynnes videre.  

 

3.2 Spredning av utslipp i Delft3D-FLOW 

Delft3D-FLOW benytter inngangsdata fra atmosfæren, havet og ferskvannstilsig til å beregne 
strømmen i tre dimensjoner (Delft3D-FLOW, 2018). Den vertikale bevegelsen antas å være liten i 
forhold til den horisontale slik at vertikal akselerasjon kan neglisjeres. Bevegelsen styres av 
trykkgradienter beregnet fra variasjon i havnivå, temperatur og saltholdighet. Effektene fra 
jordrotasjon er inkludert ved hjelp av Corioliskraften. Turbulensen i strømmen er i modellen tatt 
hensyn til ved bruk av en såkalt k-epsilonmodell.  

 

3.2.1 Bunndata og modellstørrelse 

En tredimensjonal strømmodell er laget i et større område rundt lokaliteten med et rutenett med 
oppløsning 50 m × 50 m ved Brennholmen, og rundt 100 m × 100 m ved det mulige utslippspunktet 
utenfor Stokken. Rutenettet er vist i Figur 3.1.   

For å beskrive variasjon i dybden er det valgt en sigmamodell med 15 dybdelag. Dybdelagene følger 
terrenget og varierer i tykkelse proporsjonalt med dypet (se Tabell 3.1).  
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Bunndata brukt i modellen er hentet fra Kartverket (2021), og tilpasset oppløsningen i modellen ved 
hjelp av interpolasjon. I grenseområdet er bunntopografien tilpasset dybdenivået i modellen 
NorKyst800, for å få en konsistent beskrivelse i randsonene (Albertsen, et al., 2011). 

 

Figur 3.1: Rutenett benyttet i strømmodell i området rundt lokaliteten (vist med ). Kartet er hentet 
fra Fiskeridirektoratets kartverktøy, med kartdatum: WGS84.  

Tabell 3.1: Fordeling og prosentvis tykkelse av vannlag i modellen for et valgt dyp på 180 m. Nederst 
er det i alt 10 vannlag som hver utgjør 8% av den totale dybden. 

Vannlag Tykkelse (%) Tykkelse ved 180m dyp (m) Dybde (m) 

1 2      3.6  0.0 -     3.6  

2 3      5.4  3.6 -     9.0  

3 4      7.2  9.0 -   16.2  

4 5      9.0  16.2 -   25.2  

5 6    10.8  25.2 -   36.0  

6-15 80 144.0  36.0 - 180.0  
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3.2.2  Inngangsdata for strømmodellering 

Den hydrodynamiske modellen er drevet av randbetingelser, dvs. strøm over ytre grenser, tidevann, 
vind og varmeutveksling med atmosfæren, samt ferskvannstilførsel. Inngangsdata for havstrøm er fra 
Havforskningsinstituttets modell NorKyst800, som er en havmodell basert på ROMS (Regional 
Ocean Modeling System) (Albertsen, et al., 2011). Dette er timesdata med oppløsning på 800 m × 
800 m, som omfatter havnivå, strømhastighet, temperatur og saltholdighet. Dataene interpoleres for 
å tilpasses gitternettet med høyere oppløsning i Delft3D-FLOW. En kombinasjon av havnivå og strøm 
benyttes som inngangsdata for modellen ved gjennom en såkalt Riemann randbetingelse (Delft3D-
FLOW, 2018).  

Atmosfæriske data er hentet fra Meteorologisk institutt, MEPS (MetCoOp Ensemble Prediction 
System, 2018). Dette er data for vind, temperatur, skydekke, lufttrykk og luftfuktighet, og er gitt med 
intervall på 3 timer og med oppløsning på 2.5 km × 2.5 km. Også disse dataene interpoleres for å 
tilpasses gitternettet i strømmodellen.  

For å unngå ustabilitet i starten av modellkjøringen er modellen startet med en spin-up-periode på en 
måned (desember 2019). Resultatene fra denne kjøringen er deretter brukt som inngangsverdi for den 
endelige modellkjøringen. Etter spin-up er strømmodellen kjørt for perioden 1. januar 2020 til 
1. januar 2021. Parametere som er benyttet i modellen, blant annet for å beskrive turbulens, er gitt i 
Tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Modellparametere i Delft3D-FLOW.  

 
 
3.2.3 Utslippsmodellering 

Posisjon for inntak og utslipp av vann er vist i Figur 2.1 og Tabell 3.3. Vannmengder og innhold i 
utslippet er beskrevet i Tabell 3.4. Modellen er kjørt i to omganger, med to ulike vannmengder på 
grunn av endring i planene for lokaliteten. Mengden som er brukt i kjøring nr 2 er den gjeldene 
mengden som er planlagt for produksjonen. I begge simuleringene har utslippsvannet egenskaper som 
er noe justert i forhold til inntaksvannet. Saltholdigheten på utslippet er 15 ppt og temperaturen er 13 
°C. 

  

Parameter Verdi 
Horizontal eddy viscosity 0.001 m2/s 

Background vertical eddy viscosity 0.0001 m2/s 

Horizontal eddy diffusivity 0.001 m2/s 

Background vertical eddy diffusivity 0.0001 m2/s 

Time step 60 s 
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Tabell 3.3 Posisjoner brukt til utslipp og inntak i modellen.  

 Posisjon (N) Posisjon (Ø) Dyp (m) 

St3 / Inntak 64° 02.21514’  10° 01.0215’ 75 

A 64° 05.26884’  9° 59.79956’ 182 

A2 64° 04.42794’  10° 01.0203’ 50 

A3 64° 03.72342’  10° 02.22324’ 50 

St2 64° 01.81548’  9° 57.66535’ 105 

St4 64° 0.6633’  9° 58.51490’ 70 

 

 

Tabell 3.4 Informasjon om vannmengder og innhold av næringssalter i utslipp. Kapittelet hvor 
resultatene fra kjøringen er presentert er nevnt i kolonne til høyre. Merk at mengden i kjøring 2 er 
den planlagte vannmengden ved lokaliteten. 

Kjøring 
Vannmengde 

(m3/s) 
Nitrogen (mg/L) Fosfor (mg/L) 

Kapittel med 
resultater 

1 0.034 15 20 4 

2 0.048 15 20 5 
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4. Resultater – vannmengde 0.034 m3/s 

Det er foretatt simulering av utslipp fra anlegget gjennom året 2020. Denne simuleringen er gjort med 
inntaks- og utslippsrater på 0.034 m3/s.  

Resultatene er vist med konsentrasjon på utvalgte dager i løpet av året, og med maksimal og 
gjennomsnittsverdier for konsentrasjon i en utvalgt måned.  

Simuleringen er gjort med utslipp i fem ulike posisjoner, vist i Figur 2.1 og Tabell 3.3. Av disse er 
posisjon A og St2 vurdert som best egnet, og av den grunn fokuseres det på disse to posisjonene i 
dette kapittelet for å finne ut hvilken som er hensiktsmessig å gå videre med. Utslipp fra de tre andre 
posisjonene er presentert i Kapittel 6. 

Resultatene for spredningen er vist ved overflaten og bunnen. Ettersom inntaket av vann til anlegget 
skjer ved bunnen er det viktig at konsentrasjonen av utslippsvann her er lav. Konsentrasjonsnivå opp 
til 1 ‰ er vist. Dette nivået er valgt som en representativ maksimumsverdi for lokaliteten, men merk 
at det nært utslippspunktet vil kunne være høyere nivå. Generelt er dette konsentrasjonsnivået for 
utslippsvann vurdert som svært lavt. I tillegg er spredningen mot nærliggende lokaliteter og 
inntaksområdet vurdert.  

Ut fra innholdsmengder av fosfor og nitrogen i utslippet, og fortynningsgraden av utslippsvann, er 
konsentrasjonen av disse stoffene i resipienten beregnet. Konsentrasjonsnivåene er vist på egne akser 
i alle figurer. For klassifisering av miljøtilstand se Direktoratsgruppen for vanndirektivet 2018 
(Tabell 9.26).  

 

4.1 Posisjon A 

4.1.1 Daglig spredning  

Spredningen av utslipp langs bunnen varierer i løpet av de simulerte periodene og påvirkes av 
tidevannet. Figur 4.1 viser konsentrasjonen av utslippsvann langs bunnen (venstre) og i overflaten 
(høyre) for tre utvalgte dager gjennom året (ved inngangen til angitt dato, kl 00:00), med utslipp fra 
posisjon A. Disse dagene er valgt grunnet ulike strømforhold og spredning. Konsentrasjonen er 
volumandelen (‰) av utslippsvann i resipienten. 

Resultatene viser at utslippet spres i ulike retninger fra posisjon A, og fortynnes raskt bort fra 
posisjonen. Ettersom utslippsmengdene (0.034 m3/s) er relativt lave, er konsentrasjonen av 
utslippsvann i resipienten generelt lav (< 1 ‰).  

Ved posisjon A er det dominerende strøm mot N-NØ i overflaten og N-NV og S nær bunn. Dette 
gjenspeiles i spredningsmønsteret nær bunn, som viser spredning både mot NØ og SV, og innover i 
Stokken mot SØ. Ettersom utslippsvannet er noe ferskere og har høyere temperatur enn resipienten 
er det forventet en vertikalbevegelse i umiddelbar nærhet av utslippsposisjon. En slik bevegelse fører 
til større fortynning før videre spredning horisontalt. Posisjon A ligger på rundt 180 m dyp, noe som 
betyr at utslippet er svært fortynnet før det når overflaten (< 0.1 ‰). Mesteparten av tiden er det ikke 
spor av utslippsvann i overflaten.  

Utslipp fra posisjon A når ikke området for inntak, sør for Brennholmen. Det når heller ikke overflaten 
ved nærliggende lokaliteter nord og vest for utslippsposisjonen.  
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Konsentrasjon bunn  Konsentrasjon overflate 

  

  

  

Figur 4.1: Konsentrasjon på bunn og i overflaten med utslipp fra posisjon A, på dagene 18.01, 25.08 
og 11.11.2020. Konsentrasjoner av utslippsvann er vist med fargeskala fra 0 til 1 ‰. Punkt for 
vanninntak vist med grønn prikk og alternative utslippspunkt med røde prikker.    
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4.1.2 Månedlige verdier  

Spredningen av utslipp varierer i løpet av døgnet og påvirkes av tidevannet. De utvalgte dagene (Figur 
4.1) viser bare en del av variasjonen som kan forekomme.  

For å finne ut hvilke områder som kan bli berørt av utslipp, er maksimal konsentrasjon i løpet av hver 
måned, over hele modellområdet, registrert ved bunn og i overflaten. I tillegg er 
gjennomsnittskonsentrasjonen i løpet av hver måned, i hver gittercelle, beregnet. Dette er vist i Figur 
4.2 for januar. De andre månedene viser lignende resultat.  

På bunnen er det et område rundt utslippsposisjonen hvor maksimalkonsentrasjonen er rundt 0.4 ‰ i 
januar. Bort fra utslippspunktet avtar konsentrasjonsnivået av utslippsvann fort, og ved 
inntakspunktet er det ikke registrert utslippsvann. I overflaten er det maksimalkonsentrasjoner under 
0.1 ‰ (Figur 4.2).  

Gjennomsnittsverdiene viser at typiske konsentrasjonsnivåer er svært lave (< 0.1 ‰). I overflaten 
viser gjennomsnittet ikke spor av utslipp. Dette anses som gunstig med tanke på smitterisiko ovenfor 
nærliggende lokaliteter, da det er konsentrasjonsnivå i overflaten som er relevant for oppdrettsanlegg 
i sjø.  

Merk at begge disse scenarioene ikke viser et realistisk spredningsmønster, men heller viser det 
maksimale spredningspotensialet og hvilke konsentrasjoner som i snitt er representativt for området.  

For å kunne vurdere miljøpåvirkningen av utslippet i resipienten er konsentrasjonsnivået av fosfor og 
nitrogen beregnet. Dette er basert på innholdsmengden i utslippsvannet og fortynningen utover i 
resipienten. I Veileder for Klassifisering av miljøtilstand i vann er grenseverdier for ulike 
tilstandsklasser gitt i Tabell 9.26. Disse grenseverdiene er gitt for overflatelaget, for vinter og 
sommer. 
 
Med en maksimalkonsentrasjon på rundt 0.4 ‰ ved utslippsposisjonen på bunn, blir de maksimale 

konsentrasjonene av nitrogen og fosfor henholdsvis 6 µg/l og 8 µg/l. Grenseverdien for fosfor (vinter) 
er på < 20 µg/l for tilstandsklasse «Svært god», og for nitrogen er grenseverdien < 291 µg/l. I denne 
rapporten vurderes bare tilført mengde fra utslippet og et tas ikke hensyn til det naturlige 
bakgrunnsnivået i området. Av den grunn kan ikke tilstandsklassen defineres bare basert på 
modellresultatene. Sett i forhold til grenseverdien for nitrogen på 291 µg/l (tilstandsklasse «svært 
god»), vil en tilført mengde på opptil 6 µg/l ha relativt liten betydning. For fosfor vil en tilført mengde 
på 8 µg/l kunne ha større konsekvenser i forhold til en grenseverdi på 20 µg/l (tilstandsklasse «svært 
god»). Merk at grenseverdien er gitt for overflaten, hvor de simulerte konsentrasjonsnivåene for 
fosfor og nitrogen er betydelig lavere. 
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Maksimalkonsentrasjon Gjennomsnittskonsentrasjon 

  

  

Figur 4.2: Maksimal (venstre) og gjennomsnittlig (høyre) konsentrasjon registrert på bunn (øverst) 
og i overflaten (nederst) i løpet av januar 2020. Utslippspunkter vist med røde prikker og inntakspunkt 
vist med grønn prikk. Konsentrasjoner av utslippsvann er vist med fargeskala fra 0 til 1 ‰. 

 

4.2 Posisjon St2 

4.2.1 Daglig spredning  

Figur 4.3 viser konsentrasjonen av utslippsvann langs bunnen (venstre) og i overflaten (høyre) for tre 
utvalgte dager gjennom året (ved inngangen til angitt dato, kl 00:00), med utslipp fra St2.  

Fra posisjon St2 spres utslippet både mot NV og mot S-SØ. Utslippet spres i hovedsak langs bunn, 
og lite når overflaten. Av disse dagene finnes de høyeste konsentrasjonene i nærheten av 
utslippspunktet, ved bunn, den 25.08.2020. Samme dag er det noe spor av utslippsvann i overflaten, 
nært land på Stokkøya NV for St2. Konsentrasjonen her er under 0.1 ‰. 

Ved St2 er det dominerende strøm mot V-NV. På grunn av dette er det mindre spredning mot 
inntaksområdet, mot SØ, og det er lite spor av utslipp både i overflaten og nær bunn i dette området.  
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Figur 4.3: Konsentrasjon på bunn og i overflaten med utslipp fra St2, på dagene 18.01, 25.08 og 
11.11.2020. Konsentrasjoner av utslippsvann er vist med fargeskala fra 0 til 1 ‰. Punkt for 
vanninntak vist med grønn prikk og alternative utslippspunkt med røde prikker.    
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4.2.2 Månedlige verdier  

I Figur 4.4 vises maksimale og gjennomsnittlige verdier i januar 2020, med utslipp fra posisjon St2. 
Merk at begge disse scenarioene ikke viser et realistisk spredningsmønster, men heller viser det 
maksimale spredningspotensialet og hvilke konsentrasjoner som i snitt er representativt for området.  

Nær bunn så spres utslippet maksimalt utover hele sundet mellom Stokkøya og Linesøya, og noe 
videre mot N og S. Det er også registrert konsentrasjoner mot inntaksområdet, Ø for St2, men ikke 
ved selve inntaksposisjonen. I gjennomsnitt er det bare utslippsvann i nærområdet rundt 
utslippsposisjonen.  

I overflaten er det registrert konsentrasjoner NV-N for utslippsposisjonen, men bare med svært lave 
konsentrasjoner (< 0.1 ‰). Det er ikke spor av utslipp i overflaten sør for St2, ved den nærmeste 
nabolokaliteten.  

Tilsvarende som for posisjon A, er også nivåene av nitrogen og fosfor fra utslippet i St2 vurdert. 
Langs bunnen er maksimale konsentrasjoner rundt 6 µg/l og 8 µg/l, for henholdsvis nitrogen og 
fosfor. I overflaten ligger nivåene under henholdsvis 1.5 µg/l og 2 µg/l. Spesielt i overflaten er dette 
lave nivåer sammenlignet med grenseverdien for overflatelaget vinterstid.  

Selv om konsentrasjonene er relativt like for posisjon St2 og posisjon A, anses området rundt St2 som 
mer utsatt grunnet bunntopografi med flere terskler og landmassene rundt. Et slikt område vil ha 
større risiko for negative konsekvenser, enn et mer åpent område som ved posisjon A.  
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Figur 4.4: Maksimal (venstre) og gjennomsnittlig (høyre) konsentrasjon registrert på bunn (øverst) 
og i overflaten (nederst) i løpet av januar 2020. Utslippspunkter vist med røde prikker og inntakspunkt 
vist med grønn prikk. Konsentrasjoner av utslippsvann er vist med fargeskala fra 0 til 1 ‰. 
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5. Resultater – vannmengde 0.048 m3/s 

Den planlagte vannmengden ved anlegget på Brennholmen er 0.048 m3/s. I dette kapittelet presenteres 
resultater fra simulering med denne vannmengden, med utslipp fra posisjon A. Informasjon om 
mengdene brukt i kjøringen er beskrevet i Tabell 3.4, og posisjon er vist i Figur 2.1.  
 
Konsentrasjoner er vist opp til 1 ‰, som er vurdert som en svært lav konsentrasjon. Mengde nitrogen 

og fosfor i resipienten er vist med konsentrasjoner opp til henholdsvis 15 µg N/L og 20 µg P/L. 
 

5.1.1 Daglig spredning  

Spredningen av utslipp langs bunnen varierer i løpet av de simulerte periodene og påvirkes av 
tidevannet. Figur 5.1 viser konsentrasjonen av utslippsvann langs bunnen (venstre) og i overflaten 
(høyre) for de tre utvalgte dagene gjennom året (ved inngangen til angitt dato, kl 00:00), med utslipp 
fra posisjon A. Disse dagene er valgt grunnet ulike strømforhold og spredning. Konsentrasjonen er 
volumandelen (‰) av utslippsvann i resipienten. 

Resultatene viser at utslippet spres i ulike retninger fra posisjon A, og fortynnes raskt bort fra 
posisjonen. Ettersom utslippsmengdene (0.048 m3/s) er relativt lave, er konsentrasjonen av 
utslippsvann i resipienten også svært lave (< 1 ‰).  

18. januar er det konsentrasjoner rundt 0.1 ‰ fra utslippsposisjon og innover i Stokken, ved bunnen. 
I overflaten er det bare svake spor av utslipp i et lite område SV for utslippsposisjonen. 25. august er 
det i hovedsak spredning mot NØ langs bunnen, mens 11. november har spredning mot SV. Disse 
dagene har ingen spor av utslipp i overflaten.  

Utslipp fra posisjon A når ikke området for inntak, sør for Brennholmen. Det når heller ikke overflaten 
ved nærliggende lokaliteter nord og vest for utslippsposisjonen.  
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Figur 5.1: Konsentrasjon på bunnen og i overflaten med utslipp fra posisjon A, på dagene 18.01, 
25.08 og 11.11.2020. Konsentrasjoner av utslippsvann er vist med fargeskala fra 0 til 1 ‰. 

Utslippspunkt vist med rød prikk. 
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5.1.2 Månedlige verdier  

Spredningen av utslipp varierer i løpet av døgnet og påvirkes av tidevannet. De utvalgte dagene (Figur 
5.1) viser bare en del av variasjonen som kan forekomme.  

For å finne ut hvilke områder som kan bli berørt av utslipp, er maksimal konsentrasjon i løpet av hver 
måned, over hele modellområdet, registrert ved bunnen og i overflaten. I tillegg er 
gjennomsnittskonsentrasjonen i løpet av hver måned, i hver gittercelle, beregnet. Dette er vist i Figur 
4.2 for januar. De andre månedene viser lignende resultat. Merk at dette er ikke et realistisk 
øyeblikksbilde, men det viser maksimal utbredelse av utslippet i løpet av måneden, og hvilke 
konsentrasjoner som i snitt er representative for området.  

Ved utslippsposisjonen på bunnen er maksimal konsentrasjon i løpet av januar rundt 0.8 ‰ (Figur 
5.2). I gjennomsnitt ligger konsentrasjonen i samme område på ca 0.3 ‰. Begge disse verdiene er 
vurdert som svært lave.  

Bort fra utslippsposisjon A avtar konsentrasjonen raskt, og maksimalkonsentrasjon på bunnen inne i 
Stokken er rundt 0.2 ‰. Gjennomsnitt er godt under 0.1 ‰.  

I overflaten er maksimalkonsentrasjonen under 0.1 ‰. I gjennomsnitt er det ikke spor av utslipp i 
overflaten. Dette anses som gunstig med tanke på smitterisiko ovenfor nærliggende lokaliteter, da det 
er konsentrasjonsnivå i overflaten som er relevant for oppdrettsanlegg i sjø.  

Merk at begge disse scenarioene ikke viser et realistisk spredningsmønster, men heller viser det 
maksimale spredningspotensialet og hvilke konsentrasjoner som i snitt er representativt for området.  

For å kunne vurdere miljøpåvirkningen av utslippet i resipienten er konsentrasjonsnivået av fosfor og 
nitrogen beregnet. Dette er basert på innholdsmengden i utslippsvannet (Tabell 3.4).  og fortynningen 
i resipienten. I Veileder for Klassifisering av miljøtilstand i vann er grenseverdier for ulike 
tilstandsklasser gitt i Tabell 9.26. Disse grenseverdiene er gitt for overflatelaget, for vinter og 
sommer. 
 
Modellen viser at maksimalkonsentrasjon av utslippsvann i overflaten er under 0.1 ‰. Med et nivå 
på 0.1 ‰, blir konsentrasjonen av nitrogen og fosfor henholdsvis 1.5 µg N/L og 2 µg P/L. 
Grenseverdien for fosfor (vinter) er på < 20 µg/l for tilstandsklasse «Svært god», og for nitrogen er 
grenseverdien < 291 µg/l. I denne rapporten vurderes bare tilført mengde fra utslippet og et tas ikke 
hensyn til det naturlige bakgrunnsnivået i området. Av den grunn kan ikke tilstandsklassen defineres 
bare basert på modellresultatene. Sett i forhold til grenseverdien for nitrogen på 291 µg/l 
(tilstandsklasse «svært god»), vil en tilført mengde på 1.5 µg/l ha svært liten betydning. For fosfor vil 
en tilført mengde på 2 µg/l kunne ha noe større konsekvenser i forhold til en grenseverdi på 20 µg/l 
(tilstandsklasse «svært god»), men det er likevel vurdert som et lavt tilført nivå.  
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Figur 5.2: Maksimal (venstre) og gjennomsnittlig (høyre) konsentrasjon registrert på bunn (øverst) 
og i overflaten (nederst) i løpet av januar 2020. Utslippspunkt vist med rød prikk. Konsentrasjoner av 
utslippsvann er vist med fargeskala fra 0 til 1 ‰. 

 

5.1.3 Konsentrasjon ved utslippsposisjon A 

I Figur 5.3 er konsentrasjonen ved utslippsposisjonen (overflate og bunn) vist gjennom 
simuleringsperioden. Ved bunnen varierer konsentrasjonen opp mot 1.5 ‰, mens i overflaten ligger 
konsentrasjonen nær 0 gjennom hele perioden.  

Figur 5.4 viser andel av tiden med konsentrasjon innenfor ulike intervall, ved utslippsposisjon. I 
overflaten er konsentrasjonen under 0.05 ‰ gjennom hele simuleringsperioden. Nær bunnen er 
konsentrasjonen mellom 0.25 – 0.5 ‰ rundt 40 % av simuleringsperioden.  
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Figur 5.3 Tidsserie av konsentrasjonen på bunn og i overflaten ved utslippsposisjon A. Konsentrasjon 
opp til 2 ‰ vist.  

 

Figur 5.4 Tidsandel (%) av utslippsvann i utslippsposisjon av ulike konsentrasjonsintervall, i 
overflaten (øverst) og ved bunnen (nederst).   
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6. Konklusjon 

Det er planlagt inntak og utslipp med vannmengde på 0.048 m3/s. Denne mengden er vurdert som lav 
og gir generelt lite påvirkning i resipienten. Simuleringen viser at det generelt er svært stor fortynning 
av utslippet fra Brennholmen. Konsentrasjonen av utslippsvann er maksimalt rundt 1 ‰ for alle 

utslippsposisjoner.  
 
Av de fem vurderte posisjonene er posisjon A og St2 er vurdert som beste alternativ til utslipp. Ved 
begge disse posisjonene er utslippet relativt dypt, med henholdsvis dyp på 182 m og 105 m, noe som 
fører til stor fortynning før spor av utslippet når overflaten. Dette er gunstig med tanke på smitterisiko 
ovenfor nærliggende lokaliteter. Det er ikke registrert spor av utslippsvann i overflaten ved de 
nærliggende lokalitetene.  
 
Fra posisjon A spres utslippet langs bunnen mot NØ, SV og mot S innover i Stokken. 
Konsentrasjonene er under 1 ‰ i hele dette området. I overflaten registreres det tidvis spor av 
utslippsvann i samme område, men da med svært lave konsentrasjoner (< 0.1 ‰). 
 
Ved St2 spres utslippet utover i alle retninger nær bunn, med maksimalkonsentrasjon nær 
utslippsposisjon på rundt 0.4 ‰. Dominerende spredningsretning er utover mot havet mellom 
Stokkøya og Linesøya, eller rundt Linesøya mot S. I overflaten er det spredning mot NV, med 
konsentrasjoner under 0.1 ‰.  
 
Fra St2 kan utslippet tidvis transporteres mot inntaksområdet, men det er i stor grad fortynnet helt før 
det når inntaksposisjon. Området rundt St2 er også noe mer skjermet av landmassene rundt, og det er 
flere terskler i området, og av den grunn er området noe mer utsatt for negative konsekvenser dersom 
det skjer endringer i utslippet. Ved posisjon A er området derimot mer åpent, og av den grunn er det 
vurdert som mest hensiktsmessig å gå videre med posisjon A.  
 
Det er ikke ventet at utslippsvannet vil nå overflaten ved andre oppdrettslokaliteter i nærheten. 
Resultatene er basert på bestemte utslippsmengder og må vurderes ut fra dette sammen med lokal 
kunnskap.  

 
  



Modellert spredning av utslipp for Brennholmen Åkerblå AS 

 Side 24 of 31 

7. Vedlegg – utslipp fra alternative posisjoner  

I tillegg til posisjonene beskrevet over (Kapittel 4 og Kapittel 5), er tre andre posisjoner vurdert til 
utslipp. Dette er posisjon A2, A3 og St4. Spredning og fortynning fra disse tre posisjonene er vist i 
dette kapittelet med maksimalt registrert konsentrasjon og gjennomsnittlig konsentrasjon i januar 
2020.  

Vannmengdene brukt i denne simuleringen tilsvarer Kjøring 1 beskrevet i Tabell 3.4.  

 

7.1 Posisjon A2 

Figur 7.1 viser spredningen og fortynningen fra posisjon A2. Utslippet ligger her omtrent midt i 
utløpet til Stokken, og det er rundt 50 m dypt.  

Området rundt A2 er skjermet av land på begge sider av Stokken, noe som fører til noe mer 
opphopning av utslippsvann i nærområdet. Konsentrasjonen langs bunn nær utslippspunktet er i 
overkant av 1 ‰. Utslippet spres videre utover og innover i Stokken, med tidevannet. Det er registrert 
utslipp ved bunnen helt inn til inntakspunktet sør for Brennholmen.  

Ettersom posisjon A2 er grunnere enn posisjon A og St2, er det også mer utslipp som når overflaten. 
Maksimalkonsentrasjon registret i overflaten er rundt 0.2 ‰, og finnes i området NV for A2. Videre 
spres utslippet over i Stokken i overflaten, og nordover mot lokaliteten Gjæsingen på andre siden av 
Flesafjorden. Konsentrasjonen er ved denne lokaliteten under 0.1 ‰. 
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Figur 7.1: Maksimal (venstre) og gjennomsnittlig (høyre) konsentrasjon registrert på bunn (øverst) 
og i overflaten (nederst) i løpet av januar 2020, med utslipp fra A2 (Figur 2.1). Utslippspunkter vist 
med røde prikker og inntakspunkt vist med grønn prikk. Konsentrasjoner av avløpsvann er vist med 
fargeskala fra 0 til 1 ‰. 

 

7.2 Posisjon A3 

Figur 7.2 viser spredningen og fortynningen fra posisjon A3. Utslippet ligger her omtrent innerst i 
Stokken, og det er rundt 50 m dypt.  

Spredningen fra posisjon A3 følger samme mønster som fra A2, ettersom spredningen er begrenset 
av land på begge kanter. Konsentrasjonen ved utslippspunktet på bunn er rundt 1 ‰, og utslippet 
spres både utover og innover i Stokken. Utslippet når inntakspunktet langs bunn.  

I overflaten er det spredning både utover og innover i Stokken, og også i dette tilfellet finnes det spor 
av utslipp ved lokaliteten Gjæsingen.  
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Figur 7.2: Maksimal (venstre) og gjennomsnittlig (høyre) konsentrasjon registrert på bunn (øverst) 
og i overflaten (nederst) i løpet av januar 2020, med utslipp fra A3 (Figur 2.1). Utslippspunkter vist 
med røde prikker og inntakspunkt vist med grønn prikk. Konsentrasjoner av avløpsvann er vist med 
fargeskala fra 0 til 1 ‰ 

 

7.3 Posisjon St4 

Figur 7.3 viser spredningen og fortynningen fra posisjon St4. Utslippet ligger rett øst for sørenden av 
Linesøya, og det er rundt 70 m dypt.  

Fra St4 spres utslippet i alle retninger, men det er dominerende spredning mot N, mot området mellom 
Stokkøya, Linesøya og fastlandet i øst. Det er registrert utslipp i inntaksområdet sør for Brennholmen.  

Utslippet fortynnes i stor grad før det når overflaten, og i snitt er det lite spor av utslipp i overflaten. 
Lokaliteten Jektholmen ligger i underkant av 3 km SV for St4, og det kan være spredning mot denne 
lokaliteten.   
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Figur 7.3: Maksimal (venstre) og gjennomsnittlig (høyre) konsentrasjon registrert på bunn (øverst) 
og i overflaten (nederst) i løpet av januar 2020, med utslipp fra St4 (Figur 2.1). Utslippspunkter vist 
med røde prikker og inntakspunkt vist med grønn prikk. Konsentrasjoner av avløpsvann er vist med 
fargeskala fra 0 til 1 ‰. 
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8. Vedlegg – Havnivå 

Strømmen i simuleringene blir blant annet drevet av havnivå og en sammenligning med observasjoner 
er med på å evaluere modellytelsen. Nærmeste tidevannsstasjon ligger i Rørvik, 110 km nordøst for 
lokaliteten (Figur 8.1) (Kartverket, 2021). På grunn av avstanden er det gjort en korreksjon for 
forskjeller i havnivå, og for Brennholmen er tidevannet justert med en høydekorreksjonsfaktor på 
0.98 og det er framskyndet med ti minutter. 

Det er noe avvik mellom modellresultatene og målingene, men ikke mer enn hva som er forventet 
med modellering av strømforhold og tidevann (Figur 8.2). Et utsnitt av tidsserien viser at vannstanden 
i modellen veksler mellom være litt høyere og lavere enn observert vannstand (Figur 8.2). Forskjellen 
mellom målt og simulert vannstand for hele simuleringsperioden er beregnet til å være 1 %, der 
modellen i gjennomsnitt overestimerer tidevannsutslaget. Det er ikke ventet at denne forskjellen har 
signifikant betydning for strøm- og utslippsmodelleringen for lokaliteten. 

 

 

Figur 8.1: Oversiktskart fra Brennholmen og nordover. Punkt for vannstandsmåling i Rørvik er vist 
med  og omtrentlig plassering av lokaliteten er vist med . Kartet er hentet fra Fiskeridirektoratets 
kartverktøy med kartdatum: WGS84.  
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Figur 8.2: Utdrag av modellert (svart) havnivå sammenlignet med tidevannstabell (rød prikket linje) 
ved lokaliteten (16.05.2020-30.05.2020). 
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9. Vedlegg – Ferskvannstilførsel  

Tilførsel av ferskvann i overflaten er med på å drive sirkulasjonen i en fjord, og vassdrag som tilfører 
ferskvann til det modellerte området er markert i Figur 9.1. Vannføringen i de ulike elvene er vist i 
Figur 9.2.  

 

Figur 9.1: Oversikt over vassdrag som bidrar med ferskvann i modellen.  

 

 

Figur 9.2: Ferskvanntilsig for de viktigste vassdragene som påvirker strømmen ved lokaliteten. 
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