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Forord 

Foreliggende undersøkelser er gjennomført av Akvaplan-niva AS på oppdrag fra Cermaq 
Norway AS i forbindelse med bedriftens oppdrettsvirksomhet på settefisklokaliteten Nordneset 
som ligger tilknyttet Dypingpollen, Steigen kommune i Nordland. Lokaliteten ligger i 
Sagfjorden i overgang mot Sjettenfjorden.  

Denne undersøkelse settes i sammenheng med en parallell undersøkelse som følger metodikk i 
NS 9410:2016 tilsvarende C-undersøkelse på fem stasjoner i Dypingpollen og det er foretatt 
strømmåling tilknyttet utløpet fra anlegget. Det utarbeides egen rapport for C-undersøkelsen og 
strømrapport APN-8322.03. Metodikk for B-undersøkelse i NS 9410:2016 er metodikk primært 
tilpasset anlegg på sjø. For å danne kvalifiserte resultateter ift miljøpåvirkning fra settefisk-
anleggets avløp, har Akvaplan-niva AS kombinert metodikken. Resultatene bygger på fem 
stasjoner som følger C-metodikk (egen rapport, APN 8322.01) og sju stasjoner rundt avløp som 
følger metodikk for B-undersøkelse. Denne rapport presenterer resultatene fra stasjonene 
gjennomført iht metodikk B-undersøkelse.   

Akvaplan-niva AS har ikke tidligere foretatt miljøundersøkelser tilknyttet denne lokaliteten.  

Undersøkelsene er gjennomført i henhold til NS 9410:2016 ”Miljøovervåking av bunn-
påvirkning fra marine akvakulturanlegg” som omfatter sedimentundersøkelser, fauna-
vurderinger og bunntopografiske registreringer. Undersøkelsene ved lokaliteten ble utført den 
4.juli 2016.  

Lokalitets tillatelse er på 2,5 mill sjødyktig smolt. 

Undersøkelsene er gjennomført og rapportert av Steinar Dalheim Eriksen, Akvaplan-niva AS. 

Akvaplan-niva AS vil takke Cermaq Norway AS og mannskap for samarbeidet med 
undersøkelsen og feltarbeidet tilknyttet denne undersøkelsen. 
 

Akkreditert virksomhet: Akvaplan-niva AS er akkreditert gjennom ISO/IEC 17025. Følgende 
standarder og prosedyrebeskrivelser er benyttet: NS 9410, ISO 5667-19 og Akvaplan-niva AS 
sine interne prosedyrer for prosjektgjennomføring og kvalitetssikring.   

Følgende deler av foreliggende rapport er utført etter akkrediterte metoder:  

Innsamling og behandling av bløtbunnsprøver for sedimentanalyser, samt vurderinger og 
fortolkninger.  

 
 

Tromsø den 10.10.2016 

 

Steinar Dalheim Eriksen 

Prosjektleder  
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1 Innledning 

Formålet med denne B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden ved utløpet av 
utslippsledning ved lokaliteten Nordneset i henhold til NS 9410:2016 som omfatter sediment- 
og faunavurderinger.  

Undersøkelsene vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk belastning, samt egnethet for 
oppdrettsvirksomhet. Denne undersøkelse settes i sammenheng med en parallell undersøkelse 
som følger metodikk i NS 9410:2016 tilsvarende C-undersøkelse på fem stasjoner i Dyping-
pollen og det er foretatt strømmåling tilknyttet utløpet fra anlegget. Det utarbeides egen rapport 
for C-undersøkelse; APN-8322.01 og strømrapport APN-8322.03. Metodikk for B-
undersøkelse i NS 9410:2016 er metodikk primært tilpasset anlegg på sjø. For å danne 
kvalifiserte resultater ift miljøpåvirkning fra settefiskanleggets avløp, har Akvaplan-niva AS 
kombinert metodikken. Resultatene bygger på fem stasjoner som følger C-metodikk og sju 
stasjoner rundt avløp som følger metodikk for B-undersøkelse. Denne rapport presenterer 
resultatene fra stasjonene gjennomført iht metodikk B-undersøkelse.   

Akvaplan-niva AS har ikke tidligere foretatt miljøundersøkelser tilknyttet denne lokaliteten.   

Figur 1 viser et kartutsnitt av Sagfjorden med omkringliggende lokaliteter tilknyttet Nordneset.  

 
Figur 1. Oversiktskart. Oppdrettsanleggene er markert med lokalitetsnummer og navn. Kart fra 
www.fiskeridir.no viser lokalitet Nordneset (rød pil) i Sagfjorden.  
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2 Faglig program og metodikk 

Innsamlinger og registreringer samt bunnkartlegging er utført av Akvaplan-niva AS ved Steinar 
Dalheim Eriksen. Undersøkelsene ble gjennomført den 04.07.2016 i henhold til beskrivelse av 
B-undersøkelse i NS 9410:2016. Foreliggende rapport er basert på denne beskrivelsen. Viser 
til APN-rapport 8322.01 som beskriver resultater fra fem stasjoner som ble innhentet samtidig 
i Dypingpollen. Disse følger metodikk iht C-undersøkelse. Stasjonsvalg, se Figur 2. 

Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg er et system for 
standardisering av miljøovervåking for oppdrettsanlegg i sjø. Alle lokaliteter som er i bruk, skal 
regelmessig overvåkes. Overvåkningsprogrammet er hjemlet i akvakulturdriftsforskrift og 
metodikk er beskrevet i Norsk Standard 9410:2016. Angående landanlegg finnes det ikke 
beskrevet krav for tilsvarende overvåkningsregime. Akvaplan-niva AS har i samråd med 
Cermaq Norway AS satt sammen en metodikk for vurdering av lokalitetens tilstand ved 
utslippsledning ut fra faglig vurdering og fortolkning. Resipientundersøkelsen kombinerer 
metodikk for B- og C-undersøkelse. 

Det var ved planlegging av feltarbeid besluttet å gjennomføre seks grabbskudd tilknyttet 
avløpet. Antall grabbskudd ble ansett tilstrekkelig representativt for en slik undersøkelse for å 
vurdere miljøtilstanden rundt avløpet. På grunn av hardbunn og at det ikke ble samlet inn 
sediment på flere stasjoner etter gjentatt grabbskudd, ble det tatt en sjuende utvidet prøve iht 
NS9410:2016, kap 7.10. Derav ble det tatt sju stasjoner fra Nordneset iht metodikk B-
undersøkelse. 

B-undersøkelsen er en trendovervåkning av bunnforholdene under og i den umiddelbare 
nærheten et akvakulturanlegg. Sedimentprøver tas ved hjelp av en grabb (min 250 cm2). Hvert 
grabbhogg blir undersøkt med hensyn på tre grupper av sedimentparametere; fauna-
undersøkelse, kjemisk undersøkelse (pH og redoks potensial) og en sensorisk undersøkelse 
(forekomst av gassbobler, lukt, sedimentets konsistens og farge, samt tykkelse av deponert 
slam). Sedimentparametere gis poeng (skala fra 1 - 4) etter hvor mye sedimentet er påvirket av 
tilførsler av organisk stoff. Jo høyere poeng, jo mer påvirket. Antall prøvestasjoner bestemmes 
av lokalitetens størrelse, og det er samlet gjennomsnitt for alle prøvene som fastsetter tilstanden 
på lokaliteten.  

2.1  Utstyr 
Følgende utstyr ble anvendt i denne undersøkelsen: 

Grabb: Van Veen grabb (0.1 m2) 

Sikt: Akvaplan-Niva, 1 mm sikt 

pH måler: Elektrode, YSI Professional Plus 

Redox-måler: Elektrode, YSI Professional Plus 

Posisjonsbestemmelse – GPS map 62s. For posisjon på stasjoner. 

Digital kamera 

 

 

 



 

Cermaq Norway AS  
Akvaplan-niva AS Rapport 8322.02 5 

3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi 

3.1 Drift 
Nordneset ligger tilknyttet Dypingpollen, Steigen kommune i Nordland. Lokaliteten ligger i 
Sagfjorden i overgang mot Sjettenfjorden. Lokaliteten har tillatelse for produksjon på 2,5 mill 
smolt. På undersøkelsestidspunktet sto det ca. 44,7 tonn i anlegget. Fiskens snittstørrelse var 
ca. 30 gram. Det produseres både 0-årig og 1-årig smolt. Fôrbruk for inneværende generasjon 
på undersøkelsestidspunkt var ca 120 tonn. Forutgående produksjoner var forbruket ca. 260 
tonn fôr. Lokaliteten er et gjennomstrømmingsanlegg uten resirkulering med en maks vann 
gjennomstrømming på 8 m3/min (pers. medd. Lorentsen). 

3.2 Nåværende og tidligere undersøkelser 
Akvaplan-niva AS er ikke gjort kjent med at det foreligger tidligere gjennomførte resipient-
undersøkelser ved utløpsledning fra Nordneset. 

Tabell 1 Foreliggende B-undersøkelser, produksjon og fôrforbruk på lokalitet Nordneset. 

Dato 
prøvetaking 

Rapportnummer 
Produksjon 

inneværende 
generasjon 

(tonn) 

Lokalitets-
tilstand 

Fôrforbruk 
inneværende 
generasjon 

(tonn) 

Forforbruk siste 
3 generasjoner 

(tonn) 

04.07.2016 Eriksen, 2016 
 

Til 04.07.2016: 
44,7 tonn 

1 Til 04.07.2016: 
120 tonn  

260 

     260 

     255 

3.3 Stasjonsopplysninger 
Avløpsledning fra lokalitet Nordneset er gitt å ligge på koordinat N 67°55.279 - Ø 15°21.739. 
Utslippsledningens dyp er ikke kjent, men på punktet er det ca 40 m dyp. Erfaringsmessig vil 
avløpsledning være nedloddet og ligge ned mot bunn fra 30 - 40 m dyp. Utløpet ligger på en 
rygg på 40 meter som i sørlig retning ender opp i Dypingpollen. Denne pollen har dybder på i 
overkant 60 meter. Denne undersøkelsen skal dermed sees i sammenheng med en samtidig C-
undersøkelse i Dypingpollen for å avklare hvorvidt avløpet fra Nordneset påvirker miljøet i 
denne pollen. Nord for avløpsledning ligger Sagfjorden med skarpt avgående bunn ned mot dyp 
over 350 meter. 

Stasjonene som ble undersøkt er beskrevet i Figur 2 og Tabell 3. Plasseringen ble valgt ut fra 
forundersøkelser av bunntopografi, formål med denne og samtidig C-undersøkelse i 
Dypingpollen. Plassering av stasjoner ble satt for å kartlegge nærsonen av avløp best mulig. 
Det var viktig å avklare nærsonen til utslippsledning. De sju stasjonene ble hentet fra dyp som 
varierte fra 57 meter som dypest og 37 meter som grunnest. Stasjonsplasseringen vurderes som 
representativ for miljøundersøkelse av utlippspunktet for lokalitet Nordneset og iht beskrivelse 
i NS 9410:2016.  
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Figur 2. Dybdekart ved lokaliteten Nordneset. Prøvetakingsstasjonene st. B1 – B7 er tegnet inn med 
firkanter med fargekoder som beskriver tilstand iht NS 9410:2016, kap 7.11.  
 

Tabell 2. Posisjon og dybde for prøvetakning stasjonene som inngår i undersøkelsen. 

Stasjonsnummer Nordlig bredde Østlig lengde Dyp (m) 

St 1 67°55.283 15°21.701 47 
St 2 67°55.224 15°21.540 34 
St 3 67°55.233 15°21.584 40 
St 4 67°55.249 15°21.803 42 
St 5 67°55.312 15°21.837 57 
St 6 67°55.276 15°21.778 41 
St 7 67°55.255 15°21.752 43 
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4 Resultater   

Resultatene fra klassifiseringen er vist i Tabell 3. Fullstendig utfylt prøveskjema med utregning 
av karakter på prøvene ligger som vedlegg.  

Tabell 3. Resultat fra klassifisering av lokaliteten Nordneset (nærsonen). 

Parameter Tilstand 

 

Gruppe 1. Faunaundersøkelse 

Gruppe 2. Kjemiske undersøkelser, pH/Eh 

Gruppe 3. Sensorisk undersøkelse 

 

 

A 

0,0 

0,03 

Helhetsvurdering, lokalitetstilstand 1 

 

Det var hardbunn på de fleste stasjoner med unntak av stasjon nr. 4. 86 % av prøvene bestod av 
hardbunn og derav brukes kap 7.10 i NS9419:29016. Det ble foretatt flere ekstra skudd på hver 
stasjon, men som vedlagte bilder viser var det litt avskrap på noen stasjoner, men like fullt for 
begrenset innhold til å gjennomføre kvalifiserte undersøkelser etter bløtbunnsmetodikk. Det ble 
også tatt en sjuende stasjon for å kompensere bortfall uten at det ble funnet sediment. En prøve 
hadde tilstrekkelig sediment i grabb for å studere fauna og måle gruppe II parametere. Det ble 
ikke registrert lukt eller sverting. Det ble ikke funnet forurensningstollerante arter som 
børstemarken Capitella capitata mf. Gruppe I og II-parameterne, viste tilstand 1 "Meget god". 
Det ble registrert dyr i to av syv prøver. Bunnen besto i hovedsak av fjell/steinbunn med innslag 
av sand. 
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5 Sammenfattende vurdering  

Ut fra vurderingskriteriene i NS 9410:2016 er det dokumentert at lokaliteten på prøve-
tidspunktet fikk tilstand 1 – «Meget god». Det ble gjennomført totalt 14 grabbhugg med Van 
Veen grabb (0.01 m2), fordelt på syv stasjoner fordelt rundt anleggets utslippsledning. Alle 
enkelprøver fikk karakteren 1 – «Meget god», men må sees i sammenheng med fortolkning i 
NS9410:2016, kap 7.10 om hardbunn.  

86 % av prøvene var på hardbunn, det ble foretatt en sjuende stasjon pga dette. 

Det ble registrert dyr i to av syv prøver. Det ble ikke registrert lukt eller sverting. 

Det ble ikke funnet forurensningstollerante arter som børstemarken Capitella capitata mf. 

Bunnen besto i hovedsak av fjell/steinbunn med innslag av sand. 

Lokaliteten fremstår som godt egnet til dagens produksjon ut fra de funn som ble gjort ved 
denne undersøkelsen. På bakgrunn av funn av hardbunn rundt avløpet, bør en ved neste 
undersøkelse vurdere andre undersøkelsespunkter mer perifert og inne på rygg. Metodikk for 
B-undersøkelse er tilpasset bløtbunn og sjølokaliteter, men metode egner seg også for vurdere 
miljøtilstanden ved begrensede utslippspunkt som denne type utslippsledninger representerer.  

Fra et miljømessig synspunkt og iht metodikk, fremstår undersøkte resipient ved utslippspunkt 
fra Nordneset som lite påvirket av oppdrettsvirksomheten. På bakgrunn av funn i 
undersøkelsene og den produksjonen som er gjennomført, vurderes at lokaliteten er godt egnet 
for fiskeoppdrett innenfor tilsvarende fôringsregime og produksjon. 

Lokaliteten gis lokalitetstilstand 1 "Meget god" i henhold til beregninger i henhold til metodikk 
beskrevet i NS 9410:2016 og prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se kap.7 Vedlegg). 
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7 Vedlegg: 

7.1 Skjema NS 9410 
Vedlegg 1 Skjema (B.1 og B.2) NS9410:2016 
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7.2 Bilder prøver 
 

St 1 

  

St 2 

  

St 3 

  

St 4 
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St 5 

 

 

Utgår 

St 6 

  

St 7 

  



 

Cermaq Norway AS  
Akvaplan-niva AS Rapport 8322.02 14 

7.3 Buntopografi og 3D visning 

 
Figur 3. Visning 3D med nummererte stasjoner gjengitt i Figur 2. 


