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ANGÅENDE KRAV TIL MILJØOVERVÅKNING SVARTFJELL

Til: Fylkesmannen i Nordland

Fra: Cermaq Norge ved Silje Ramsvatn, Bærekraftsleder

Date: 20. mai 2019

PUNKT 13.2 I UTSLIPPSTILLATELSE SVARTFJELL

Gjeldende midlertidige utslippstillatelse for lokalitet Svartfjell datert 12.10.2017
inneholder i punkt 13.2 vilkår om gjennomføring av C-undersøkelse etter nærmere
spesifikasjoner, som følger:

«På grunn av hardbunn under og øst for anlegget skal stasjonsplassering også ta
hensyn til resultatet fra hav-og sedimenteringsmodelleringen som skal gjennom-
føres for lokalitet Svartfjell, samt eventuelle nye målinger av spredningsstrøm som
foretas ved lokaliteten i den forbindelse. Cermaq Norway AS skal, sammen med
konsulent, legge en plan for alternativ prøvetaking/kunnskapsinnhenting (f. eks.
ROV-bilder) som kan gjennomføres dersom det ikke er mulig å få opp tilstrekkelig
prøvemateriale ved planlagte stasjoner.»

Cermaq Norway har utført MOM C og MOM B i henhold til standard på lokalitet
Svartfjell. Som forutsatt i utslippstillatelsen ble det i 2017 utført etmodelleringsarbeid
av Akvaplan-niva for å kartlegge hvor det var størst sjanse for å finne sediment.
Prøvetakningsplanen ble godkjent av Fiskeridirektoratet. Denne prøvetakningen bestod
i grove trekk av å ta flere prøver i indre del av anlegget. Om man ikke fikk sediment
skulle det tas bilder i henhold til veilederfra Fiskeridirektoratet og HI.

Akvaplan-niva fant det ikke nødvendig å gjennomføre nye strømmålinger ved
lokaliteten i forbindelse med modelleringen. Det er imidlertid gjort simuleringer i den
hydrodynamiske modellen FVCOM for finskala modellering av sedimenter fra
akvakulturanlegg.

B-prøven fra 26.09.2018 bestod av 94% hardbunn. Kun på 1 av 17 stasjoner var det
mulig å få opp sediment. Den ene stasjonen som gav resultat tilstand 1.

C-ASC-prøven som ble tatt samtidig hadde derimot resultat og viser gode resultater for
overgangs- og fjernsone med høy biodiversitet på stasjonene C2 til C5, klasse I og
klasse II, sum klasse I for overgangssone (C3 til C5) og meget god på C1 i henhold til
NS 9410.

Veileder for overvåkning av hardbunn kom i desember 2018 etter at de nevnte prøvene
var tatt og lokaliteten varslaktet ut. Det var derfor ikke mulig å innfri kravet til
overvåkning med kamera i henhold til veileder. Deretter har det tatt tid for leverandører
å få utstyret bygget. Akvaplan-niva som er vår tjenesteleverandør på
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miljøundersøkelser er i disse dager i gang med første runde av overvåkning med
kamerarigg i henhold til veileder fra Fiskeridirektoratet. Vi vil da kunne bruke dette på
maksimal biomasse på inneværende generasjon på Svartfjell for å øke
kunnskapsgrunnlaget.

Samlet sett mener vi at nevnte miljøundersøkelser må anses å tilfredsstille kravene
fastsatt i gjeldende utslippstillatelse, basert på tilgjengelig teknologi på tidspunktet for
gjennomføring av undersøkelsene på maksimal belastning.

Videre er det vår oppfatning at et godt resultat på C-prøven gir ossgod dokumentasjon
på forurensningssituasjonen ved Svartfjell. For ASC prøven kartlegges antall arter med
høy tilstedeværelse (over 100 individer pr m2) som ikke er forurensingsindikatorer, og
her ble det funnet 9 arter med høy forekomst på stasjonen i nærsonen (C1). Redoks
nivået på C1 var også høyt (398 mV).

Rapporter vedlagt:
Modellering Svartfjell
B-prøve Svartfjell 2018
C-ASC prøve Svartfjell 2018


