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1 Innledning 

Cermaq Norge AS, region Nordland, ga i desember 2017 Akvaplan-niva (APN) i oppdrag å 
modellere spredning av sedimenter fra oppdrettsanlegget på Svartfjell i Sagfjorden, Nordland.  

På lokaliteten Svartfjell er det ofte observert hardbunn som til tider gjør det vanskelig å 
overvåke miljøtilstanden med B-metodikk som beskrevet i NS9410. I NS9410 er det 
beskrevet hvilken alternativ undersøkelse en kan gjennomføre. I Kapittel 7.10 B-undersøkelse 
benyttet på hardbunn, femte ledd, står det: 

"Dersom over 80% av grabbene er tomme fordi det er hardbunn uten akkumulert stoff, skal 
det vurderes å utføre en tilleggsundersøkelse for å avklare om det er vesentlig akkumulering 
av organisk stoff andre steder."  

Målet med prosjektet er å få et modellbasert svar på hvor sedimentene spres. Utfra 
modellresultatene skal det så legges opp til en feltplan for en tilleggsundersøkelse med B-
metodikk.  
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2 Metoder 

2.1 Modeller 

2.1.1 Hydrodynamikk 

FVCOM (Finite Volume Coastal Ocean Model) (Chen et al, 2012) er den hydrodynamiske 
modellen vi har brukt i prosjektet. Den er åpent tilgjengelig for alle, under stadig utvikling, og 
benytter seg av ustrukturert grid, som tillater lokale variasjoner i oppløsning. Figuren under 
illustrerer en av fordelene med dette. Det å kunne tilpasse kystlinjen på denne måten er 
vesentlig for finskala modellering av en så irregulær kystlinje som vi har i mer eller mindre 
hele Norge 

  

Strukturert grid vs ustrukturert grid 

Finskala modellering er et viktig stikkord i denne type prosjekt. Oppløsning på 150-200 meter 
som man før har kalt høy oppløsning er ikke god nok til finskala modellering av sedimenter 
fra merdanlegg. For å kunne takle oppløsninger helt ned til ~30m2 (5 til 6 meter) for de minste 
trekantene i griddet, er det viktig å begrense modellområdet, for at ikke de numeriske 
beregningene skal ta måneder å fullføre. Det som gjøres da, er å nøste inn et høyoppløst grid 
for det aktuelle området, inn i et større modelldomene som vi allerede har kjørt en mer 
generell modell for. 

Da vil grensebetingelsene (hastigheter, tidevann, salt, temperatur osv.) hentes inn fra det store 
modelldomenet i det mindre høyoppløste domenet, slik at vi ikke mister viktig storskala 
havdynamikk til tross for at det brukes et relativt lite grid. 

2.1.2 Spredning av organisk utslipp fra oppdrettsanlegg 

FABM (Framework for Aquatic Biogeochemical Models) (Bruggemann and Bolding, 2014) 
er rammeverket vi bruker for å koble sammen FVCOM med en sedimentmodell utviklet av 
APN som er tilpasset for å simulere sedimentering og spredningen til organisk avfall fra 
oppdrettsanlegg. Dette gjør at vi får både informasjon om hastighet, temperatur, salt osv. fra 
FVCOM sammen med mengde og posisjon til de forskjellige sedimentklassene som slippes ut 
og etter hvert sedimenteres på havbunnen. Synkehastigheten for forskjellige typer og 
størrelser av organisk avfall er spredt over 8 sporstoffer (Bannister et. al, 2016). 
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2.2 Arbeidsprosesser 
APN kjører hydrodynamisk modellering i to trinn: 

- I trinn I lages modellgrid for Sagfjorden i ustrukturert grid med oppløsning ned til ca. 
90 m. Modellområder inkluderer store deler av Vestfjorden og Sagfjorden. APN 
gjennomfører hydrodynamisk modellering i Sagfjorden i FVCOM med denne 
oppløsningen. 

- I trinn II lager APN et "nøstet" modellgrid med meget høy oppløsning ned til omkring 
7 meter for lokalitet Svartfjell. Begrepet "nøstet" betyr at det fine griddet legges inn i 
det store griddet. APN gjennomfører så hydrodynamisk modellering med høy 
oppløsning med FVCOM for lokalitet Svartfjell.  

- I samme trinn blir en programmodul som simulerer spredning av sporstoffer koblet på 
gjennom modellverktøyet FABM. FABM simulerer spredning av ulike sporstoffer.  

- For kartlegging av forutsetningene for mulig resuspensjon av sedimenter fra 
sjøbunnen er det analysert modelldata på høyest strømhastighet nært bunnen. I 
modellcellene nærmest bunnen i nærheten av anlegget ble alle modelldata for et helt år 
gjennomsøkt på største strømhastigheter.  

Med denne sedimenteringsmodellen simulerer APN ulike scenarier for produksjon på 
eksisterende lokalitetsstruktur der akkumulering av sedimenter fra oppdrett på bunnen vises. 
Med bakgrunn i tall på eksisterende produksjon sammenlignes modellert avsetning av karbon 
med sedimentenes kjemiske tilstand og tilstandsklassifisering fra B-undersøkelser som er 
gjennomført de senere årene. En antatt optimal prøvetaking for B-undersøkelse beskrives. 

 
Figur 1: Modellområdene i Sagfjorden. 

Svarte linjer i fjorden viser avgrensning for indre (høyre) og ytre basseng (venstre) (kartkilde: 
www.olex.no). Lokalitet Svartfjell er merket med rød ring. 

  



 

Akvaplan-niva AS Rapport 9206 9 

2.2.1 Hydrodynamikk og spredning av utslipp 

2.2.1.1 Modelldomener 

Hydrodynamisk modellering ble foretatt i to trinn, trinn I i et stort modelldomene, og trinn II i 
et finere oppløst modelldomene.   

 
Figur 2: Stort modelldomene med deler av Vestfjorden, hele Sagfjorden og Økssundet  

Det store modelldomene inneholder 94 000 celler i 34 dybdelag. Simuleringen foregår 
3 ganger i sekundet. Fineste oppløsning er ca. 90 m. 

 
Figur 3: Finmasket modelldomene nested inn i større domene. Sagfjorden med anleggene inntegnet på 
høyresiden.  

I det finmaskete modelldomene foregår simuleringen 5 ganger i sekundet. Fineste oppløsning 
er ca. 7 m. 
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2.2.1.2 Sporstoffenes egenskaper 

I rapporten er det innledningsvis beskrevet at utslippet simuleres ved 8 sporstoffer som hver 
kan ha ulik synkehastighet, forskjellig mengde som slippes ut og ulikt karboninnhold. 
Partiklene simuleres som sporstoff som spres tredimensjonalt gjennom cellene i 34 dybdelag 
til de sedimenterer på bunnen.  

To av sporstoffene representerer fiskefôr og de seks andre fekalier (se Tabell 1). 
Synkehastighetene er hentet fra forsøkene beskrevet i Bannister et. al, 2016.  

Tabell 1: Synkehastighet og prosentvis fordeling av sporstoff i fekalier og fôr 

 fekalie fekalie fekalie fekalie fekalie fekalie fôr Fôr 

 Sporstoff nr.             1             2             3             4             5             6  7 8 

Synkehastighet 
(cm/s) 

0,25 0,75 1,75 2 3,75 7,5 8,8 12 

fiskens 

vekt 

1-600g 5 % 3 % 3 % 4 % 21 % 64 % 100 % 0 % 

- 1500g 5 % 3 % 3 % 2 % 9 % 78 % 0 % 100 % 

> 1500g 7 % 2 % 3 % 2 % 27 % 59 % 0 % 100 % 

 

I en produksjonssyklus vil fiskens størrelse og derved også utslippenes egenskaper endre seg. 
Fiskefôr som direkte går til bunnen under anlegget har et annet karboninnhold enn fekalier. 
Karboninnhold i fôr er beregnet til å være 57 % (Brooks 2000, 2003). Fôrspill er satt til 2% av 
utfôring. Andel karbon i fekaliene er beregnet til 2,67% av utfôring (Brooks 2000, 2003).  

2.2.1.3 Inngangsdata fra produksjon av laks 

Produksjonsdata ble på månedsbasis innhentet fra oppdragsgiver om utsett, flytting, 
utslakting, fiskebeholdningens antall, størrelse, vekst, dødelighet og utfôring.  

Det er primært mengden biologisk tilgjengelig organisk karbon fra oppdrett som fører til 
økologiske endringer i bunnsubstrat under og ved anleggene (Hargrave 2008). Keeley at. al 
(2013) viser at en modellering av sedimentenes økologiske respons på mengde utfôring i et 
oppdrettsanlegg kan vises i korte tidsserier fra driftsperioden på en til seks måneder. APN 
valgte å modellere karbonavsetning under og rundt anlegget for månedene med størst 
utfôring/ maksimal biomasse. Dette gir et anslag for lokalitetens belastning med organisk 
tilgjengelig karbon ved maks biomasse. Modellresultatene blir da sammenlignbare med B-
undersøkelser som også utføres rundt maksimal biomasse. APN modellerte videre 
karbonavsetning for hele året slik at man har ulike grunnlag for vurderinger. Denne siste 
modelleringen er blant annet viktig i fastlegging av AZE.  

En matrise for karbonutslipp for hvert sporstoff for den måneden med størst utfôring ble 
regnet ut for lokaliteten. Akkumulert avsetning av alle sporstoffer i hver av bunncellene i 
modelldomenet for de aktuelle månedene med størst produksjon av laks ble modellert, og 
sedimentering av karbon ble beregnet ved å multiplisere mengde karbon i hvert sporstoff med 
prosentvis avsetning av sporstoff i hver bunncelle. Ved å midle disse verdien over antall dager 
med utfôring ble karbonavsetning i gram karbon per dag funnet.  

Resultatene blir vist i fargekoder i geografiske kart med karbonavsetning per dag i hver 
bunncelle, samt isolinjer av daglig karbonavsetning. APN har også beregnet størrelsen av 
areal under og rundt oppdrettsanlegg som er påvirket, samt og mengde daglig karbonutslipp 
til disse arealene.  



 

Akvaplan-niva AS Rapport 9206 11 

2.3 Miljøinformasjon 
Tilgjengelig miljøinformasjon ble hentet inn fra APN's arkiver for lokalitetene og 
Fiskeridirektoratets akvakulturregister. Det ble hentet inn tidligere foretatte strømmålinger på 
spredningsdyp og tidligere B- undersøkelser. Relevant miljøinformasjonen ble hentet ut og 
presenteres i denne rapporten. Miljøklassifiseringen basert på sedimentkjemi fra B-
undersøkelsene ble sammenstilt med resultatene fra modelleringen. 
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3 Resultater 

3.1 Miljøinformasjon og historikk 

3.1.1.1 Strøm 

Målingene på spredningsdyp er på 65 m dybde.  

 

Svartfjell er en lokalitet med moderate strømforhold.  

3.1.1.2 B-undersøkelser 

Svartfjell er en "gammel" lokalitet som første gang er registrert i akvakulturregisteret i 1973. 
Ifølge driftspersonell er den tatt i bruk i sin nåværende form i 1997. Den har i dag en MTB på 
5460 t. Det har vært et fôrforbruk mellom 5000 og 7900 tonn fra 2012 til 2016. Det foreligger 
ni B-undersøkelser på Svartfjell fra og med året 2008.  

 
Tabell 2: Oversikt over tidligere B-undersøkelser og utfôring siden 2013 
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B-undersøkelse i juli 2008 

Ingen opplysninger om drift. Miljøtilstand lokalitet 
klasse 3 – moderat. Tilstand 1 på to stasjoner, 
tilstand 2 på 3 stasjoner (god, grønn ring), tilstand 
moderat på 2 stasjoner (moderat, oransje ring) og 
tilstand 4 (dårlig, rød ring) på 3 stasjoner. 

  

 

B-undersøkelse i januar 2009 

Lokalitet klasse 2 (god), med bare en stasjon i 
klasse 2. 

B-undersøkelse i juli 2010 

Fisk satt ut i april 2009, biomasse produsert 3500 t 
ved undersøkelsen, tilstand 1 på alle unntatt 3 
stasjoner med tilstand 2 (grønn ring), 3 stasjoner 
med tilstand 3 (orange ring) og 1 stasjon med 
tilstand 4 (rød ring).  

 

 

 

B-undersøkelse i juli 2011 Lokaliteten har ligget 
brakk fram til juni 2001. Den hadde tilstand 2.  

B-undersøkelse i august 2012 

Fisk satt ut i 2011, biomasse produsert 2840 t ved 
undersøkelsen. Miljøtilstand lokalitet klasse 2 – 
god. Tilstand 1 på fire stasjoner, tilstand 2 på 3 
stasjoner (god, grønn ring), tilstand moderat på 3 
stasjoner (moderat, oransje ring). 

  

 

 

B-undersøkelse i juli 2013 

Lokaliteten har ligget brakk til mai 2013, 
biomassen var 177 tonn ved undersøkelsen. 
Miljøtilstand lokalitet klasse 2 – god. Tilstand 1 på 
syv stasjoner, tilstand 2 på 2 stasjoner (god, grønn 
ring) og tilstand 4 (dårlig, rød ring) på 1 stasjon. 
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B-undersøkelse i mai 2014 

Fisk satt ut i 2013, biomasse produsert 3313 t ved 
undersøkelsen. Miljøtilstand lokalitet klasse 2. 
Tilstand 1 på to stasjoner, tilstand 2 på 2 stasjoner 
(god, grønn ring), tilstand moderat på 6 stasjoner 
(moderat, oransje ring). 

 
B-undersøkelse i juli 2015 

Lokaliteten har ligget brakk fram til mai 2015og 
hadde bare en biomasse på 140 tonn. 
Miljøtilstanden var klasse 1.  

 

B-undersøkelse i august 2016 

Fisk satt ut i 2015, utfôret 4682 t ved 
undersøkelsen. Miljøtilstand lokalitet klasse 1. Det 
ble funnet svært mye fjellbunnn som kan tyde på at 
det har skjedd en utvasking siden forrige 
undersøkelse.  Tilstand 1 på 8 stasjoner (blått 
kryss), tilstand 2 på 7 stasjoner (god, grønt kryss), 
tilstand 3 på 2 stasjoner (moderat, oransje ring). 
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3.2 Spredning, sedimentering og resuspensjon  
Grafikken som følger viser modellresultatene for den akkumulerte bunnfelling av organisk 
tilgjengelig karbon i gram karbon per kvadratmeter per dag for måneden med størst utfôring.  

Figur 4: Svartfjell, daglig gram karbon per m2 for juli måned med 10 g isolinjer 

 

Ved lokalitet Svartfjell er det i modellen med dagens drift årlig produsert brutto 5 000 tonn 
laks og fôret ut 5 774 tonn fôr. Utfôring er størst i juli med 1000 tonn fôr, og det er 
karbonutfelling i juli som vises i grafikken (Figur 4). 

Det vises en grå isolinje for sedimentering av 10g karbon per kvadratmeter per dag. Innfor 
denne isolinjen er sedimenteringen av karbon høyere enn 10g per kvm per dag i Juli måned. 
Modellen viser at det er størst opphopning inn mot land og i det grunne området mot det 
sørøstlige neset ved Storvika. Det viser også størst oppsamling sentralt i anlegget mens 
områdene mot dypområdet i nord har lite sedimentering. Dette stemmer forholdsvis godt 
overens med de foretatte miljøklassifiseringene i år med størst belastning fra oppdrettet (2008, 
2010, 2012, 2014 og 2016).  
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Figur 5: Svartfjell, daglig gram karbon per m2, årsgjennomsnitt med 1 grams isolinje 

 

I Figur 5 vises sedimentering som et snitt over hele året og med 1 grams isolinjen. Dette kan 
brukes til fastlegging av AZE sonen rundt anlegget.  

Figuren viser videre at snittbelastningen som årsmiddel er tydelig lavere enn belastningen i 
toppmåneden juli. Verdier over 7 gram karbon per m2 er sannsynlig under tre av merdene 
nærmest land. Dette plottet er sammenlignbar med verdier fra vitenskapelig litteratur. Det lar 
seg imidlertid vanskelig overprøve med B-undersøkelser fordi disse tas på topp biomasse.  
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Figur 6: Svartfjell, største modellerte strømhastighet, 1 time, i modellcelle nærmest bunnen (m/sekund) 

 

I Figur 6 ovenfor vises den største strømhastigheten som modellen har regnet ut med ca. en 
times varighet i bunncellene nært anlegget i løpet av et helt år. Den svarte ringen viser hvor 
sedimenter fra anlegget kan havne fra sedimenterings modellen.  

Det er i anleggets nærhet nært bunnen funnet områder med opptil 37 cm per sekund 
strømhastighet. Dette er altså den største modellerte hastigheten i løpet av et år med ca. en 
times varighet. I anleggets ytterkant er det funnet mot både øst og vest maksimale verdier opp 
til 30 cm per sekund. Like viktig er at det rett under anlegget er noe som kan ligne på en renne 
der maksimal hastighet er vesentlig lavere, dvs. under 15 cm per sekund eller lavere.  
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Figur 7: Svartfjell, største modellerte strømhastigheter, 3,7 dager, nærmest bunnen (m/sekund) 

 

I Figur 8 ovenfor vises de største strømhastighetene over 3,7 dager som modellen har regnet 
ut i bunncellene nært anlegget i løpet av et helt år. Den svarte ringen viser hvor sedimenter fra 
anlegget kan havne fra sedimenterings modellen.  

Det er i anleggets nærhet funnet områder nært bunnen der strømmen har en hastighet på 16 
cm per sekund eller større med en varighet på minst 3,7 dager. Igjen er det rett under anlegget 
noe som kan ligne på en renne der hastighetene er vesentlig lavere, dvs. ikke større 4 cm per 
sekund.  

 

I Cromey et al. (2002) nevnes at resuspensjon kan skje ved hastigheter fra mellom 7 til 15 cm 
per sekund, og hastigheter rundt 10 cm per sekund har vist seg å gi godt samsvar mellom 
modellerte verdier og observasjoner i felt. Det er derfor grunnlag for å anta at det på noen 
tidspunkter i året vil foregå utvasking av sedimenter like ved lokaliteten Svartfjell. Effekten er 
sannsynligvis størst på øst og vestsiden av anlegget med mindre oppvirvling rett under 
anlegget.  
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3.3 Sedimentering av karbon – generelle vurderinger 

3.3.1 Sentrale opplysninger i forskningslitteraturen 

Hargrave et al. (2008) oppgir i en oversiktsartikkel at en daglig sedimentering på 5-10 g 
biologisk tilgjengelig karbon kan føre til oksygenmangel i sedimentene, en tilstand som 
klassifiseres som Hypoksia B. I slike sedimenter vil en måle redoksverdier på minus 100 til 
minus 200 mV og en pH verdi lavere enn 7.0. I vårt system for miljøovervåking i NS9410 
klassifiseres slike sedimentprøver som miljøtilstand 4, meget dårlig og overbelastet. 
Hargraves arbeid gir er en generell oversikt. Daglig sedimentasjon av karbon vil slå ulikt ut 
avhengig av strømforhold og type bunn, fordi tilførsel av oksygen og eksisterende 
dyresamfunn påvirker hvor mye miljøet kan belastes.  

Keeley et al. (2012B) har utviklet en numerisk sammenheng mellom organisk anrikning 
("enrichment state") av bunnsedimenter under oppdrettsanlegg og dyresamfunnenes respons. 
Responsen på anrikning er inndelt i 7 klasser (Macleod & Forbes 2004), klassene ES1 til ES7, 
der klasse ES1 er uberørt frisk sediment, og klasse ES7 er overbelastet sediment der det ikke 
lenger finnes dyr. Klasse ES5 gir sterkt anriket sediment med en maksimal mengde av 
bunndyr som er såkalte opportunister, dvs. mange individ men få dyrearter som capetellider 
(børstemakk) eller nematoder.  

Bakteribelegg med Beggiatoa vil kunne være tilstede, og sedimentkjemien er under endring. I 
Klasse ES7 er det ikke oksygen og heller ikke dyr i sedimentene. Når man sammenligner 
sedimentkjemiske verdier og biologiske indekser tilsvarer klasse ES6 til klasse ES7 hos 
Keeley vår norske tilstandsklasse 4 i NS9410.  

Keeley et al. (2012A) beskriver hvordan variablene som man bruker for å måle responsen på 
anrikning varierer på lokaliteter med moderat og med høy vannutskiftning. I Keeley et al. 
(2013) beskrives karbonavsetning og biologisk effekt på sedimenter i deres feltstudier. I 
denne artikkelen fremheves det også at det er stor forskjell med hensyn til biologisk respons 
mellom lokaliteter med moderat og med høy vannutskiftning.  

For klasse ES5 har Keeley observert like under 5 g karbon /m2/dag for lokaliteter med 
moderat vannutskiftning, og ca. 11 g karbon /m2/dag for lokaliteter med stor vannutskiftning. 
Moderat vannutskiftning på spredningsdyp hos Keeley er en snittfart på 3 - 6 cm/ sekund. 
Meget god vannutskiftning på spredningsdyp hos Keeley er en snittfart på 14– 20 cm/ sekund. 

3.3.2 Valg av risikoverdier for daglig sedimentering av karbon 

Sammenlignet med Keeley et al. (2013) har lokaliteten Svartfjell moderate strømforhold men 
vesentlig større vanndyp enn anleggene Keeley har undersøkt. Keeley har også brukt utfôring 
over 6 til 12 måneder. I vårt prosjekt er utfôring beregnet både for måneden med størst 
fôringsintensitet og for hele året. På måneden med størst utfôring vil våre modelleringer 
beregne høyere daglig avsetning av karbon i sedimentene enn verdier fra vitenskapelig 
litteratur der ofte årsmiddelverdier er oppgitt. I vår grafiske fremstillinger har vi derfor satt en 
isolinje på 10 g karbon /m2/dag for måneden med størst utfôring. Områder med høyere 
sedimentering ligger innenfor denne 10 grams linjen og i disse områdene kan risikoen for at 
miljøtilstand blir i tilstandsklasse 3 eller 4 være tilstede. Områder med verdier som er over 20 
g karbon /m2/dag har trolig høy risiko for å havne i tilstandsklasse 4.  
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Årsplottet (Figur 5: Svartfjell, daglig gram karbon per m2, årsgjennomsnitt med 1 grams 
isolinje) er lettere sammenlignbart med verdier fra vitenskapelig litteratur. I figuren vises at 
de to merdene nærmest land har størst risiko for overbelastning med mulige verdier over 7 g 
karbon per m2 per dag. Dette er i samsvar med Keeleys (2013) risikoområder for 
tilstandsklasse ES5 for lokaliteter med moderat vannutskiftning. 

 

3.4 Langtidsperspektiver 
I dette prosjektet er vurderingene i stor grad bygget på modellerte verdier fra nyutviklet 
modellverktøy og lagt opp mot andre vitenskapelige arbeider, samt mot observert 
miljørespons på lokalitetene som er undersøkt i prosjektet. Analysen av modellert maksimal 
hastighet er dessuten en nyvinning som kan bidra til å se på resuspendering av sedimenter. 

I den vitenskapelige litteraturen finnes det få eksempler som omhandler kvantitative 
sammenhenger mellom modellerte verdier for sedimentert materiale (karbon) fra 
oppdrettsanlegg og sediment-kjemisk og økologisk respons. De fleste arbeidene omhandler 
ofte spesielle situasjoner som vanskelig lar seg direkte overføre til norske forhold. Det finnes 
heller ikke gode numeriske tilnærminger til resuspendering. Dette skyldes foreløpig mangel 
på publiserte data på bunnfriksjon og hvordan sedimenter fra fiskeoppdrettsanlegg oppfører 
seg over tid i forhold til resuspensjon.  

Derfor må vurderingen som APN her har gjort etterprøves og justeres ved de framtidige 
rutinemessige miljøundersøkelsene som oppdretter gjør.  
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3.5 Anbefaling for 
prøvetaking  
Ifølge modellen er det størst risiko for 
opphopning av organisk material i den 
sørlige delen av anlegget mot land og på 
anleggets side mot vest. Dette er avmerket 
med rød, gul og lysgrønn farge i Figur 8. 
Det burde være større sjanse for å få tak i 
sediment sentralt i anlegget mellom 
rekkene av bur. Dette fordi det i korte 
perioder kan oppstå meget sterke 
bunnstrømmer på begge sidene av anlegget 
som har nok kraft til oppvirvling av 
sediment (svart ring i Figur 9), mens det 
midt under anlegget er svakere strøm slik 
at sedimenter trolig vil bli liggende.  

En anbefaler derfor at intensiteten for 
prøvetaking ved B-undersøkelser økes i det 
sentrale anlegget og mot sør. En bør lage 
en feltplan som tar utgangspunkt i de 
høyeste modellerte avsetningsverdier for 
karbon der stasjonene på forhånd 
fastlegges med GPS koordinater. Før 
prøvetaking bør en gjennomføre en 
nøyaktig GPS posisjonering. 
Prøvestasjonene bør så plasseres i henhold 
til feltplan på de oppgitte geografiske 
koordinater. Dette for å unngå at man tar 
prøver på en annen plass dersom anlegget 
svaier på grunn av strøm eller 
vindpåvirkning. Dersom man ønsker å ta 
prøvene fra burene bør man sørge for at 
valgt tidspunkt utelukker at anlegget er på 
svai på grunn av strøm- og vindpåvirkning.  

 

 

 
Figur 8: Svartfjell, daglig gram karbon per 
kvadratmeter i dagens drift med 1 grams 
isolinje 

 
Figur 9: Svartfjell, største modellerte 
strømhastighet i modellcelle nærmest bunnen 
(m/sekund) 
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