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Lokalitet Anevik - søknad om permanent tillatelse 8.000 tonn og endring av areal 

Cermaq Norway AS («Cermaq») eier og driver lokaliteten Anevik ved Lundøya i Steigen 
kommune. Lokaliteten har i dag en permanent tillatelse på 5.400 tonn. Det søkes nå om 
permanent tillatelse på 8.000 tonn biomasse, jf. søknad på Fiskeridirektoratets elektroniske 
søknadsskjema. I dette følgebrevet utdypes enkelte sentrale forhold knyttet til søknaden. 
 

Nærmere om Cermaqs driftsopplegg i Økssundet og planlagt videreutvikling i området 

De tre lokalitetene i Økssundet – Horsvågen, Oksøy og Anevik – utgjør en svært viktig del av 
Cermaqs samlede drift i Nordland. Driftsopplegget i Økssundet innebærer at Horsvågen 
fungerer som «settefisklokalitet» hvor det gjøres utsett hvert år, normalt i 3. kvartal. Fisken 
står i Horsvågen i om lag 10 måneder fram til den er 1-1,5 kg, og flyttes deretter annet hvert 
år til «tilvekstlokalitetene» på hhv. Anevik (fisk flyttes inn i 2019, 2021, etc) og Oksøy (2020, 
2022, etc).  

Områdets betydning forsterkes nå ved at de tre lokalitetene klareres for både Grønn C med 
bruk av ny lukket merdteknologi i Horsvågen, og for Cermaqs visningskonsesjon. 
Visningskonseptet vil også ha base i Horsvågen med det nye visningssenteret som er under 
bygging og forventes ferdigstilt vinteren 2020. 

Driften på Oksøy og Anevik har over tid vist at lokalitetene er svært godt egnet for 
matfiskproduksjon, med stor tåleevne og god evne til restitusjon. Driftsopplegget med rundt 
10 måneders brakklegging mellom hver generasjon bidrar til en miljømessig god drift. Etter 
Cermaqs vurdering er derfor begge lokalitetene godt egnet for å øke produksjonen 
ytterligere, gitt at anleggenes areal økes som omsøkt.  

Gjennom to parallelle søknader ønsker vi nå å øke godkjent biomasse på både Oksøy og 
Anevik. For Anevik dokumenterer undersøkelsene at en MTB på 8.000 tonn vil være 



 
 
 

forsvarlig. Når det gjelder Oksøy søker vi i første omgang om en økning til 6.500 tonn. 
Dersom miljøundersøkelser fra første syklus er positive planlegger vi å søke også Oksøy opp 
til 8.000 tonn. 

Horsvågen har i dag en midlertidig tillatelse til 2.340 tonn, fastsatt gjennom den nylige 
behandlingen av Cermaqs søknad om klarering av lokaliteten for tillatelse type Grønn C med 
bruk av lukket merd. Med dagens anleggskonfigurasjon har Horsvågen neppe bæreevne 
utover gjeldende 2.340 tonn. Vi planlegger imidlertid over tid å ta i bruk flere lukkede 
merder på lokaliteten, og i tillegg å flytte anlegget noe lenger ut i Økssundet. Formålet med 
endringene er blant annet å få en enda bedre miljømessig drift, og eventuelt også øke MTB 
dersom miljøundersøkelsene gir grunnlag for dette. Søknad om endret anleggs-
konfigurasjon/areal forventes innsendt i løpet av høsten 2019. 

 
Modellering av kapasitet og bæreevne for oppdrett i Økssundet 

Eksisterende miljøundersøkelser fra driften på lokalitetene, samt nye forundersøkelser 
tilpasset omsøkt areal og MTB, gir i utgangspunktet et godt kunnskapsgrunnlag for å søke 
om økning av biomasse på Oksøy og Anevik. For å få ytterligere grunnlag har Akvaplan-niva 
på oppdrag fra Cermaq utarbeidet en egen modellering av kapasitet og bæreevne for 
oppdrett i Økssundet, som følger som vedlegg til søknaden.  

I rapporten er det både vurdert resipientkapasiteten i fjordbassenget totalt sett, og gjort 
vurdering av kapasiteten ved de enkelte lokalitetene. Akvaplan-nivas konklusjon er at 
resipienten i ytre del av Sagfjordbassenget (dvs. Økssundet mv) ikke er begrensende i 
forhold til planlagt utvidet produksjon. 

For de enkelte lokalitetene i Økssundet er det gjort en grundig vurdering av tidligere 
miljøundersøkelser, sammenholdt med resultatene fra modelleringen. Rapporten viser at 
det er svært godt sammenfall mellom modellens prediksjoner mht. sedimentering, og 
faktiske resultater fra tidligere miljøundersøkelser. Dette bekrefter etter Cermaqs syn 
modellens relevans og pålitelighet for vurdering av utvidet produksjon. 

For Oksøy og Anevik er det gjort simuleringer av økt produksjon ved nye anleggs-
konfigurasjoner, med utvidet areal hvor utvidelsen skjer utover i sundet mot dypere vann. 
Akvaplan-nivas konklusjon er at Anevik med justeringer av anleggskonfigurasjon, tilpasset 
utsett av fisk og god miljøovervåkning trolig vil tåle en dobling av dagens MTB (dvs. en 
økning fra 5.400 til 10.800 tonn). Tilsvarende vurdering for Oksøy er at den trolig vil tåle en 
økning til 7.800 tonn uten stor risiko for dårlig tilstandsklassifisering. For Horsvågens 
vedkommende er konklusjonen at lokaliteten trolig produserer opp mot maksimal kapasitet 
med dagens plassering og konfigurasjon av anlegget. 



Cermaqs planer for utvikling og utvidelse av produksjon på lokalitetene i Økssundet ligger

godt innenfor konklusjonene i den gjennomførte modelleringen. For mer detaljert

informasjon om modelleringen vises til vedlagte rapport.

Historikk –drift på lokaliteten

Anevik har vært i drift siden 2009, med en avgrensning på 5.400 tonn i hele perioden. Siden

oppstarthar det vært gjennomført 5 sykluser på lokaliteten som illustrert i figuren nedenfor.

Produksjonen har løpende værtovervåket gjennom B-undersøkelser i samsvar med utslipps-

tillatelsen fra 2009. Miljøovervåkningen har vist meget gode resultater i hele perioden, med

lokalitetstilstand 1.

Økning av MTB og areal

Anevik har i dag en permanent tillatelse på 5.400 tonn MTB. Cermaq mener, blant annet på

grunnlag av gjennomført simulering av bæreevne, at lokaliteten kan tåle en biomasse på

8.000 tonn som omsøkt.

Ved vurderingen av lokalitetens bæreevne for 8.000tonn er detvesentlig å hensyn til at

første delen av produksjonssyklusen skjer på lokalitet Horsvågen. Fôrforbruket knyttet til

produksjonen de 10 første månedene av syklusen, og utslippene knyttet til dette, skjer

dermed i Horsvågen og ikke på Anevik. Dette innebærer at utslippene på Anevik ved en MTB

på 8.000 tonn ikke kan sammenlignes direkte med en lokalitet på tilsvarende størrelse hvor

hele produksjonen fra smoltutsett skjer på samme lokalitet.

Anleggskonfigurasjon og plassering av nytt anlegg vs. eksisterende anlegg er vist i

kartutsnittet nedenfor. Både anleggsrammen og fortøyningene er i sin helhet innenfor

arealene avsatt i kommunens arealplan for hhv. overflateareal og fortøyningsareal.



Eksisterende anlegg har en konfigurasjon med 10 bur i 2 rekker, og burstørrelse 100 x 100

meter. Det nye anlegget har 14 bur i to rekker, også med burstørrelse 100 x 100 meter.

Mellom de to bur-rekkene er det i tillegg lagt inn et areal for adkomstfor brønn- og

servicebåter. Totalt økes anleggets overflateareal med over 50%. Arealutvidelsene skjer i sin

helhet ut i de dypere delene av Økssundet. Utvidet spredningsareal, og dypere vann under

utvidelsen, bidrar vesentligtil å sikre anleggets bærekraft med økt produksjon som omsøkt.

I forbindelse med arbeidet med søknaden er det avdekket atfaktisk arealbruk på lokalitet

Anevik ikke har vært i samsvar med godkjent areal, noe Cermaq selvfølgelig beklager sterkt.

Den foreliggende søknaden vil rette opp i dette forholdet.

Oppsummering søknad

De tre lokalitetene i Økssundet utgjør en svært viktig del av Cermaqs virksomhet i Nordland.

Planene for utbygging av visningssenter ogøkt bruk av ny lukket merd-teknologi gjør at

området blir et utstillingsvindu for moderne og bærekraftig matfiskproduksjon, både for

Cermaq og for næringen som sådan.

Cermaqs erfaring fra mange års drift i Økssundet viser at området er svært godt egnet for

matfiskproduksjon, både i forhold til miljø, fiskevelferd og driftsmessig effektiv produksjon.

Modelleringen av områdets kapasitet og bæreevne bekrefter dette bildet, og gir et godt og



 
 
 

forsvarlig grunnlag for å øke produksjonen, gitt at anleggenes konfigurasjon og plassering 
tilpasses planene.  

For lokaliteten Anevik gir de gjennomførte undersøkelsene og modelleringen etter Cermaqs 
vurdering grunnlag for å søke om økning av MTB til 8.000 tonn. Søknader om klarering av 
Anevik for hhv. tillatelse Grønn C og visningstillatelse ligger til behandling hos akvakultur-
myndighetene. Den foreliggende søknaden om økt MTB og areal påvirker ikke de to nevnte 
søknadene. 
 

**************************** 
 

Ved spørsmål knyttet til søknaden bes om at det tas kontakt med undertegnede på  
mobil 970 99 265 eller epost knut@steigenlive.com . 

 

På vegne av Cermaq Norway AS, 

 

Knut Andersen 
Ekstern rådgiver 
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1 Innledning 

Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Cermaq Norway AS foretatt strømmålinger på lokalitet 
Anevik, Steigen kommune i Nordland. Strømmålingene er utført for å tilfredsstille de krav som 
stilles i Fiskeridirektoratets søknadsskjema Akvakultur i Flytende anlegg (20.01.2012), samt de 
krav som stilles i NS 9415:2009 – Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, 
dimensjonering, utførelse, montering og drift.  
 
Metodikk er i henhold til NS 9425 – Del 1 Strømmåling i faste punkter. 
 
Skjema for strømmålinger som skal brukes i akkreditert arbeid:  

Henvisning Forutsetninger Status 
NS 9415:2009 5.2.1 Posisjon for utsett er representativt for hele lokalitet Ok 
NS 9415:2009 5.2.1 Posisjon for antatt høyes strømhastighet på lokalitet Ok 
NS 9415:2009 5.2.1 Logging av strøm min hvert 10. minutt Ok 
NS 9415:2009 5.2.1 Tid, fart og retning er registret i hele perioden Ok 
NS 9415:2009 5.2.3 Måleperioden er på minimum 28 dager (en månefase) Ok 
NYTEK Eksterne forhold som har påvirket målingene  Nei 
APN Prosedyrer Prosedyre for strømmålere og strømmålinger er fulgt Ok 
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2 Metode 

2.1 Utsett og opptak av målere 
Målerne er satt ut av personell fra Akvaplan-niva AS og tatt opp av personell fra Mainstream 
(Cermaq).  

2.2 Plassering og dyp. 
Dybden i posisjon for spredningsdyp var 227 meter. Dybde ved posisjon for målerne på 5 og 
15 meter var 214 meter. Begrunnent i dybden ved posisjon for strømrigg og dybde på nøter ble 
spredningsstrøm målt på 70 meter. Posisjon, måledyp, totalt dyp og intervall for målingene er 
angitt i Tabell 1 og plasseringen i forhold til anlegget er illustrert i Figur 1.  
 

Tabell 1. Måledyp, posisjon, totalt dyp, målerperiode og –intervall for strømmålingene.  

Måledyp  5 meter 15 meter 70 meter 

Posisjon N68°00,357 

Ø15°15,876 

N68°00,357 

Ø15°15,876 

N68°00,333 

Ø15°16,073 

Dyp posisjon 214 meter 214 meter 227 meter 

Dato måleserie 19.09.2007-
17.10.2007 

19.09.2007-
17.10.2007 

11.04.2012-
08.05.2012 

Reell målerperiode 28 døgn 28 døgn 28 døgn 

Dato start - stopp 19.09.2007-
31.10.2007 

xx.xx.20xx-
xx.xx.20xx 

11.04.2012-
08.05.2012 

Registreringsavbrudd Nei Nei Nei 

Målerintervall 10 min 10 min 10 min 

Navigasjonssystem gps gps gps 

Bestemmelse av dyp Olex Olex Olex 
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Figur 1. Plassering av strømmålerrigg (spredningsstrøm) vist med rødt flagg i forhold til lokaliteten 
Anevik. 

2.3 Beskrivelse av rigg 
Målerne ble satt ut på en rigg med målere på 5 og 15 meters dyp, og en rigg for spredningsstrøm 
med måler på 70 meters dyp. Merk at målingene på 5 og 15 meter ikke er foretatt i samme 
periode som målingen for spredningsstrøm. 

2.4 Strømmålinger 
Posisjonene for strømmålingene ble vurdert til å være representative for hele lokaliteten. Det 
var ingen installasjoner på lokaliteten som kunne påvirke strømmålingene. Kvalitetssikring av 
data og framstilling av grafikk ble foretatt av Akvaplan-niva AS. Målinger av strøm på 5 og 15 
meter ble gjennomføt i 2007, mens måling av spredningsstrøm ble gjennomført i 2012.   
 
For å skille ut tidevannskomponenten av strømmen ble det foretatt en harmonisk analyse av 
strømmen. Strømhastigheten ble først midlet over ½-time for å fjerne målestøy fra tidsserien 
før analysen ble utført. Tidevannsestimatet og variansen til tidevann sammenlignet med 
variansen til totalstrømmen er beregnet fra perioden 19.09.07-24.10.07 (5 og 15 meter) og hele 
perioden for spredningsdypet. 
 
Resultatene fra den harmoniske analysen ble brukt til å reprodusere tidevannsbidraget i 
måleserien ved hjelp av en tidevannsmodell (Codiga, 2011). Totalstrømmen er midlet over ½-
time før variansellipsene estimeres, slik at variansen for de to komponentene er estimert på 
samme grunnlag. Variansellipsene viser ett standardavvik av variansen til a) alle målingene og 
b) den reproduserte tidevannskomponenten. Varians forklart kan estimeres fra korrelasjonen (r) 
mellom totalstrøm og tidevannsstrøm og regnes ut fra formelen:  
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Varians forklart = [korrelasjonskoeffesient(fart_tidevann, fart_totalstrom )]2. 
 
Dette gir et mål på hvor mye av den totale variansen som kan forklares ved estimerte 
tidevannskomponenten. Det er viktig å notere seg at disse ellipsene ikke er en klassisk 
tidevannsellipse men en variansellipse av tidevannskomponenten til strømmen, og videre at 
tidevannet er estimert fra en modell og ikke faktiske målinger. 
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3 Resultater 

3.1 Strømmålinger 
Resultatene fra strømmåling på 5 meters dyp viser at hovedstrømsretning og massetransport av 
vann er definert mot nordvest (330 grader), med en returstrøm mot sør (170-180 grader). 
Gjennomsnittlig strømhastighet er 3,5 cm/s. 1,2 % av målingene er > 10 cm/s, 53 % av 
målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 40,7 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 5,1 % av 
målingene er < 1 cm/s.  
 
Resultatene fra strømmåling på 15 meters (utskiftingsstrøm) viser at hovedstrømsretning og 
massetransport av vann er definert mot vest (270 grader), med en returstrøm mot øst (75 grader). 
Gjennomsnittlig strømhastighet er 3,3 cm/s. 1,2 % av målingene er > 10 cm/s, 42,2 % av 
målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 47,8 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 8,9 % av 
målingene er < 1 cm/s. 
 
Resultatene fra strømmåling på 70 meters dyp (spredningsstrøm) viser at hovedstrømsretning 
og massetransport av vann er definert mot sørøst (165 grader), med en returstrøm mot nordvest 
(330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er 4,9 cm/s. 8,7 % av målingene er > 10 cm/s, 
56,3 % av målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 29,4 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 
5,7 % av målingene er < 1 cm/s. 
 
Maksimal strømhastighet i den målte perioden på 5 og 15 m var henholdsvis 18,6 og 17,8 cm/s, 
mens den på 70 meter var 19,6 cm/s. 

3.2 Tidevannsstrøm 
I hovedsak er det meste av strøm i nordnorske fjorder styrt av tidevannsstrømmen. Men det 
varierer sterkt hvor store de sykliske endringene er innenfor gitt tidsperiode (en 
tidevannsperiode eller en månefase). Strømmålingene som er utført på lokaliteten viser at 
tidevannskomponenten er liten til moderat i forhold til reststrømmen. Tabell 2 viser resultater 
fra variansanalysen for 5 meters dyp, 15 meters dyp og spredningsdyp (70 meter). 
Variansforklart for tidevann er et statistisk tall på hvor mye av den totale variansen i vannet 
som kan forklares ut fra tidevannet.   
 
Tallene i Tabell 2 er forholdsvis små til moderate. Det estimerte tidevannet for strøm på 5 og 15 
meter kan forklare henholdsvis 23,1 % og 34,4 % i Ø-V-retning, og 34,4 % og 27,9 % i N-S-
retning av variabiliteten i strømmen på denne lokaliteten. For strøm på 70 meter kan det 
estimerte tidevannet forklare 37,8 % i Ø-V-retning, og 48,1 % i N-S-retning. 
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Tabell 2 Varians forklart for tidevannskomponenten av varians i totalstrømmen (tall i prosent) 
Retning på 

strømkomponent 
5 m 15 m  70 m 

Øst-Vest 23,1 % 34,4 % 37,8% 

Nord-Sør 34,4 % 27,9 % 48,1% 

 
Resultatene i Tabell 2 gjenspeiles i  
Figur 2 og Figur 3, hvor man ser at ellipsen til tidevannet er forholdsvis liten til moderat 
sammenlignet med variansellipsen til totalstrømmen. Dette viser at tidevannet er et betraktelig 
bidrag, spesielt på spredningsdypet, til det totale strømbildet, men er ikke en dominerende 
faktor. 
 
 

 
Figur 2. Variansellipse for totalstrøm, tidevannsstrøm og reststrøm på 5 og 15 m. Variansellipsen 
viser størrelsen av ett standardavvik av variansen, både i retning og størrelse. Den blå kurven viser 
variansellipsen til totalstrømmen og den røde kurven viser variansellipsen til tidevannskomponenten 
av strømmen. Den sorte variansellipsen viser reststrømmen, dvs. den strømmen som ikke kan forklares 
av tidevannet. Resultatene er estimert fra strømdata for 19.09.07-24.10.07. Den grønne pilen viser 
nettostrøm.  
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Figur 3. Variansellipse for totalstrøm, tidevannsstrøm og reststrøm på 70 m Variansellipsen viser 
størrelsen av ett standardavvik av variansen, både i retning og størrelse. Den blå kurven viser 
variansellipsen til totalstrømmen og den røde kurven viser variansellipsen til tidevannskomponenten av 
strømmen. Den sorte variansellipsen viser reststrømmen, dvs. den strømmen som ikke kan forklares av 
tidevannet. Resultatene er estimert fra strømdata for hele måleperioden. Den grønne pilen viser 
nettostrøm. 

 

3.3 Vindgenerert strøm 
Vindgenerert strøm vil i hovedsak gjøre seg gjeldende for resultater fra målinger på 5 meter da 
vindpåvirkning i vannsøylen avtar med dyp. For at strøm på 15 meter skal påvirkes nevneverdig 
er det nødvendig med sterk vind fra samme retning over lengre perioder. Dette ser man sjeldent 
inne i fjorder og kystnære strøk hvor anlegg er lokalisert. Det er hentet ut vinddata fra e-
klima.no for Bodø VI (Figur 4). Vindrosen viser at høyeste vindhastighet er registrert mot øst. 
Målestasjonen ligger 9 mil sør for lokaliteten i tilsvarende kystmiljø. Både lokaliteten og 
målestasjonen er eksponert for vind fra nordvest, øst og sørøst. Målestasjonen er noe mer 
eksponert for vind fra vest og sørvest, hvor lokaliteten ligger noe i le av Lundøya.   
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Figur 4. Vindrose for observasjoner gjort ved målestasjon Bodø VI i hele måleperioden. Figuren viser 
hvilken retning vinden går mot. Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive 
retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den 
relative andelen av målinger med korresponderende vindstyrke innenfor hver enkelt sektor. 
 
Det var enkelte perioder med mye vind i september-oktober, 2007, Figur 5. I figuren er 
hastighetene glattet ut, slik at man ikke ser de høyeste toppene. Den kraftigste vinden ble målt 
den 10. oktober og var fra en vestlig til nordvestlig retning. Det ble også observert høye 
strømhastigheter denne dagen.  
 

  
Figur 5. Normaliserte hastigheter og retninger for strøm/vind i måleperioden. Figuren er normalisert 
(glattet ut) for å øke lesbarheten. Vind og strømretninger er satt opp slik at de leses i samme retning. 
Vind og strøm går mot gitt retning. 
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Høy strømhastighet på 5 meters dyp sammenfaller til dels med høy vindhastighet i samme 
periode, Figur 5. Dette gjelder spesielt i perioder hvor vinden er rettet langs med sundet, slik at 
det blir en forsterkende effekt. Lokaliteten er noe skjermet for vind fra sørvest og vest, slik at 
perioder med kraftig vind fra den retningen vil ikke gjenspeiles med høye strømhastigheter.  
Samlet bilde av resultatene og vurdering av stasjonens plassering i forhold til lokalitet tilser at 
vinden har til dels hatt betydning for strøm i området i måleperioden.   

3.4 Utbrudd av kyststrøm  

Kyststrømmen går i de dypere deler av vannsøylen og vises sjeldent på dyp opp mot 15 meter. 
Innblanding av kyststrøm kan sees som en plutselig endring i temperatur, retning og/eller 
hastighet. Målingen på 5 meter viser en jevnt synkende temperaturkurve, hvor temperaturen 
ligger på 11,2 °C i begynnelsen av perioden. Hvor deretter å synke til 10,1 °C i slutten av 
perioden, som var minimum temperaturen. Målingen på 15 meter viser også en relativt jevn 
temperaturkurve med en temperatur på 11,2 °C i starten av perioden, med noen fluktuasjoner 
mot slutten av perioden. Minimum temperaturen var 10,2°C helt i slutten av måleperioden. 
Temperaturmålingen for spredningsdypet på 70 meter er preget av halvdaglige 
temperaturvariasjoner, med en gjennomsnittstemperatur på 6,9°C. Dette antyder at 
temperaturen er styrt av tidevannet på dette dypet. Det er ingen tegn i resultatene på at det har 
vært et utbrudd av kyststrømmen i måleperioden.  

3.5 Vårflom og snø- og issmelting 
Strømmålinger ble gjort i perioden september-oktober, en periode hvor det ikke forekommer 
snø- og issmeltinger. Det er ingen store ferskvannskilder i området som kan ha hatt innvirkning 
på målingene.  

3.6 Datakvalitet 
Resultatene fra strømmålingene analyseres i egen strømprogram, AdFontes. Gjennom 
AdFontes gjøres det først en grovrens hvor alle punkter som ligger utenfor faste kriterier 
anbefalt av produsent,  samt at alle datapunkter der trykksensoren har registrert målinger over 
2 m fra overflaten (instrument ikke vært i vann) fjernes fra dataserien. Data kvalitetssjekkes 
visuelt via AdFontes.  Logg over renset data blir lagret hos Akvaplan-niva AS. 
 
Resultatene som presenteres er direkte overført fra rådata. Det utføres ingen reduksjon av støy 
eller datakompresjon. Tidevannet er filtrert med ½-timers intervall.  
 
Kalibrering av målere er gjennomført iht. leverandørs anbefaling. Historikk over kalibrering 
lagres internt hos Akvaplan-niva AS.   
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4 Instrumentbeskrivelse 

Strømmålingene er utført ved hjelp av rotormålere SD 6000 fra sensordata på 5 og 15 meter, 
og en Seaguard punktmåler fra Aanderaa på spredningsdyp. Instrumentbeskrivelse finnes i 
Tabell 3.  
 

Tabell 3. Instrumentbeskrivelse.  

Måledyp 5 m 15 m 70 m 

Produsent Sensordata Sensordata Aanderaa 

Modell        SD 6000 SD 6000 Seaguard 4420 

Målerprinsipp Propell Propell Punktmåler 

Oppløsning 0,5 mm/s 0,5 mm/s 0,1 mm/s 

Responsområde 0 – 8 m/s 0 – 8 m/s 0 – 3 m/s 

Varighet 
midlingsperiode 

2,5 min 2,5 min 2,5 min 

Antall 
rådatamålinger 
pr. aggregert 
dataverdi 

4 4 4 

Modifikasjon Ingen Ingen Ingen 

Kalibrering APN-logg APN-logg APN-logg 

Instrumentlogg APN-logg APN-logg APN-logg 
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6 Vedlegg 

6.1 Strømmålinger 

6.1.1 5 m dyp  

Oppsummering resultater Anevik 5 meter.  

Tabell  

Ta 

 

 

 

 

 

 
Total vanntransport 
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Maksimal hastighet  

 

 

 

Strømstyrke og retningsfordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive 
retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den 
relative andelen av målinger med korresponderende strømstyrke innenfor hver enkelt sektor.  
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Retning vs. tid 

 

 
Strømhastighet (tidsserieplott) 

 

 
Retningshistogram 

 

 

Strømstyrkehistogram 
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Temperatur 

 

 
Estimert tidevannsstrøm i nord/sør-retning på 5 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot sør. Rød 
kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 

 

 
Estimert tidevannsstrøm i øst/vest-retning på 5 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot vest. Rød 
kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 

 

 

 
Spredningsplott for registreringer av hastighet vs. retning 
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Tabell som viser antall målinger, maks hastighet, total vanntransport og daglig vanntransport i de 
ulike sektorene. 
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6.1.2 15 m dyp (utskiftingsstrøm) 

Oppsummering resultater Anevik 15 meter 

 

 

 

 

 
Total vanntransport 
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Maksimal hastighet  

 

 

 

Strømstyrke og retningsfordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive 
retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den 
relative andelen av målinger med korresponderende strømstyrke innenfor hver enkelt sektor.  
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Retning vs. tid 

 

 
Strømhastighet (tidsserieplott) 

 

 
Retningshistogram 

 

 

Strømstyrkehistogram 
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Temperatur 

 

 
Estimert tidevannsstrøm i nord/sør-retning på 15 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot sør. 
Rød kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 

 

 
Estimert tidevannsstrøm i øst/vest-retning på 15 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot vest. Rød 
kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 

 

 
Spredningsplott for registreringer av hastighet vs. retning 
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Tabell som viser antall målinger, maks hastighet, total vanntransport og daglig vanntransport i de 
ulike sektorene. 

 

 

 

 

 

  



 

Cermaq Norway AS, 
Akvaplan-niva AS Rapport 61347.02 23 

6.1.3 70 m dyp (spredningsstrøm) 

Oppsummering resultater Anevik 70 meter 

 

 

 

 

 
Total vanntransport 
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Maksimal hastighet  

 

 

 

Strømstyrke og retningsfordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive 
retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den 
relative andelen av målinger med korresponderende strømstyrke innenfor hver enkelt sektor.  
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Retning vs. tid 

 

 
Strømhastighet (tidsserieplott) 

 

 
Retningshistogram 

 

 

Strømstyrkehistogram 
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Temperatur 

 

 
Estimert tidevannsstrøm i nord/sør-retning på 70 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot sør. 
Rød kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 

 

 
Estimert tidevannsstrøm i øst/vest-retning på 70 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot vest. Rød 
kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 

 

 
Spredningsplott for registreringer hastighet vs. retning 
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Tabell som viser antall målinger, maks hastighet, total vanntransport og daglig vanntransport i de 
ulike sektorene. 
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1. OPERATIVT INNHOLD

1.1. Varsling

Person som oppdager en krise:
Den eller de som oppdager en krise må umiddelbart tilstrebe å redusere skaden eller
omfanget av hendelsen etter beste evne, men uten å sette eget eller andres liv og helse i
fare.

Hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere skadeomfang av hendelsen fremkommer i
sjekklister for håndtering av forhåndsdefinerte beredskapshendelser i kapittel 1.2 til 1.9.

Personen skal deretter iverksette varsling i henhold til lokasjonens gjeldende alarmplan.

Tabell 1. Varsling

Hvem
Person som oppdager
en krise

Lokalitetens leder
(eller den som
oppdager krisen)

Linjeleder

Regionsdirektør
(HR/Kvalitetsdirektør)

Administrerende
Direktør Cermaq
Norway

Varsler
Lokalitetens leder der krisen oppsto eller
stedfortreder

Linjeleder(e) (for eksempel matfisksjef,
slakterisjef, område-leder,
produksjonsdirektør)

• Regiondirektør

• HR/Kvalitetsdirektør*

• Kritiske fagressurser (Personalsjef/
Fiskehelsesjef/ Kvalitetsjef)

• Ledergruppen i Cermaq Norway
inkludert Administrerende Direktør

• Kommunikasjonsrådgiver

Administrerende Direktør Cermaq Group
og Kommunikasjonsdirektør Cermaq
Group

Beredskapsnivå
Varsel til leder av
1.linje

Varsel til 2. linje

Varsel til
beredskaps-leder 2.
linje

Varsel til 3. linje

Varsel til eiere

* Ved beredskapshendelser innen Mattrygghet, er HR/Kvalitetsdirektør beredskapsleder og

Kvalitetssjef er vara.

Telefonliste over aktuelle personer og ressurser som skal kontaktes ligger i kap 3.5, bakerst

i dette dokumentet.
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•  Beredskapslederskal etter varsel fra linjeleder beslutte om det skal mobiliseres

beredskapsressurser (2.linje), eller om situasjonen kan håndteres av personell ved

lokasjonen.

•  Administrerende Direktør skal etter varsel fra beredskapsleder beslutte om 3.linje

skal mobilisere.

• Alvorlighetsgrad av hendelsen og situasjonen bestemmer hvilken beredskapsklasse

og hvilket nivå av interne beredskapsressurser som skal varsles og mobiliseres.

Tabell 2: Matrise for beredskapsklasser og mønstring av interne beredskapsressurser

Beredskaps- Mulig/ faktisk skadeomfang Varsling Monstre

klasse 2./ 3. linje 2./ 3. linje

3
Dødsfall/ Livstruende personskader

Savnede/ leteaksjoner/ havari - fare for liv

Ytre trusler/ terror/ sabotasje/ gisselaksjoner 2.linje: Ja

Omfattende brann/ eksplosjoner /skader 3.linje:

Rømming/ mistanke om rømming Telefon/ vurderes

Redusert produktkvalitet med helsefare Umiddelbart

Massedød i anlegg Krav:

Omfattende utslipp/ miljøskade monstring

Vedvarende driftsstans/ Leveringsproblemer innen 2 timer

Omfattende arbeidskonflikt

2
Personskader- person(er) sendt til medisinsk
undersøkelse

Båthavari/ grunnstøting/ utstyr på rek Telefon/

Redusert produktkvalitet uten helsefare Umiddelbart Vurderes

Avgrenset utslipp/ miljøskade

Avgrenset brann/ skader

Mistanke om listeført sykdom

Lokal arbeidskonflikt

Varsel om lokalt ekstremvær

1
Mindre personskade - løst med lokal førstehjelp

Mindre reduksjon i produktkvalitet
Utslipp uten potensial for vesentlig miljøskade lntelex Nei

Kortere driftsstans -- ikke leveringsproblemer

Mindre skader/ branntilløp
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1.2. Sjekkliste Helse og Sikkerhet

Ansvar

firstelinje

Observere

Førstehjelp

Krav til utførelse

Slokke

Varsle

Sikre

Få oversikt over situasjonen - Hva forårsaket skaden? -- Hva kan gjøres?

Ved hjertestans start Hjerte og Lungeredning:  30 kompresjoner etterfulgt av2

innblåsinger.  Benytte hjertestarter dersom det er tilgjengelig. Sjekk frie luftveier.

Stabilt sideleie. Unngå at pasienten fryser.

Forsøk å slokke brann eller branntilløp med tilgjengelige slokkeapparater uten å sette

deg eller andre i fare.

Varsle nødetater og internt i Cermaq i tråd kap 1.1 og lokalitetens gjeldende alarmplan

Brann 110 - Politi 112 - Ambulanse 113 - VHF kanal 16

Sperre av farlig område, f.eks ved brann eller skredfare. Gjør andre oppmerksom på

situasjonen med sperrebånd eller annet med signalfarger eller reflekser

Ansvar

andrelinje

Monstre

beredskapsgruppe

til første møte

Iverksette intern

eller ekstern

assistanse

Varsling

myndigheter

Varsle tredjelinje

Varsle pårørende

Loggføring/

rapportering

Oppfolging av

ansatte

Krav til utførelse

Den som har blitt varslet fra førstelinje skal kontakte beredskapsleder i andrelinje og i

samråd bestemme om og når beredskapsgruppen skal mønstres. Møtet kan

gjennomføres på telefon eller i Cermaqs lokaler, og gjennomføres snarest mulig og

normalt innen 1 time etter første varsel. Personalsjef skal alltid varsles/innkalles.

Vurdere behov for og iverksette ytterligere intern eller ekstern assistanse til skadested.

Avløsere må tilkalles ved vedvarende kritiske situasjoner. Til vurdering av risiko og

sikkerhetsavstander: Brannvesen, Kystverket, NGI

Sikre at nødetater er varslet og informere dem om at beredskapsgruppen er mobilisert.

Alvorlige personskader skal varsles til Arbeidstilsynet.

Varsle tredjelinje beredskapsgruppe og informere om situasjonen, potensielle

konsekvenser og iverksatte tiltak. Be om assistanse til håndtering ved behov.

Politiet skal varsle pårørende og frigi navn ved dødsfall. HR leder skal involveres og

konfereres ved slik varsling.

Ved andre alvorlige hendelser skal de pårørende varsles og informeres om kritiske

situasjoner av leder eller HR-leder. Vis ydmykhet, medlidenhet og ekte interesse.

Sikre at alle involverte får tilbud om hjelp avhengig av situasjon og behov.

Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem som er varslet. Hendelsen skal

rapporteres og følges opp som HS hendelse i lntelex.

Iverksette oppfølging med samtaleterapeut eller psykolog for ansatte som har opplevd

alvorlige ulykker/ krisesituasjoner. La folk få tid til å bearbeide sorgen. Vær tilstede hos

kolleger, unngå at kolleger blir overlatt til seg selv.
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1.3. Sjekkliste Rømming

Ansvar førstelinje

Tette hull/ heve hull

Sette gjenfangstgarn

Påkalle hjelp

Varsle

Tilstedeværelse

Ansvar andrelinje

Kvalitetssikre
forstelinjes hndtering

Vurdere bemanning/
tilkalle personell

Varsle tredjelinje

Dialog med
myndigheter

Varsle eksterne parter

Krav til utførelse

Hull i not sys sammen dersom mulig, evt. dekkes hullet til eller heves skadestedet
over vannlinjen.

Finn straks frem gjenfangstgarn og sette disse på utsiden av merde nært hull snarest
mulig. Garntype velges ut fra størrelse på fisk i anlegget: a. 50-150g, b. 150-2000g
eller c. 2000->g

Vurder å påkalle hjelp til garnsetting eller annet fra andre aktører i området som for
eksempel fiskere og andre oppdrettere

Varsle i tråd med lokalitetens gjeldende ALARM PLAN rømming. Mistanke om
rømming skal også varsles. Følg instruks på:
https:/ /www.fiskeridir.no/ Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-
akvakultur/Roemming

Forlat ikke anlegg før klarert med overordnet

Krav til utførelse

Sjekk om tiltak for å redusere rømming er iverksatt, Fiskeridirektoratet er varslet
(SKAL ha melding innen 2 timer),
Bestille dykker eller ROV for å undersøke skade på nettet eller utsyr under vann

Vurdere behov for ekstra ressurser, f.eks gjenfangstgarn, til å håndtere situasjonen,
og avløsere ved vedvarende operasjoner.

Rømming og mistanke om rømming skal alltid varsles til kontaktperson i tredjeline.

Dersom anlegget er havarert eller har forflyttet seg og kan komme i konflikt med
skipstrafikk: varsle Kystverkets vaktsentral (NAVCO).
Dersom fisken som antas rømt er syk, det foreligger mistanke om sykdom, eller
fisken er under medisinering, varsles Mattilsynet.
Oppstart gjenfangst meldes til Fiskeridirektoratets regionskontor og Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Oppfølging Fiskeridirektoratet med evt. endringsmelding på
skjema 1.
Vurdere f@ring utenfor anlegget sammen med Fylkesmannens miljvernavdeling.
Avslutning gjenfangst skal meldes til Fiskeridirektoratets regionskontor og
Fylkesmannens miljøvernavdeling. Levere skjema 2 til Fiskeridirektoratet.

Naboanlegg varsles

Loggforing/
rapportering

Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem som er varslet
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1.4. Sjekkliste Massedod

Ansvar førstelinje
Varsling

Matfisksjef/områdeleder

Varsle beredskapsleder
(Regiondirektør eller
produksjonsdirektor?)

Strakstiltak

Krav til utførelse
Ved massedød i anlegget varsles
matfisksjef/områdeleder på tlf uten ugrunnet
opphold

Matfisksjef varsler beredskapsleder om
situasjonen pr. tlf. uten ugrunnet opphold

• Stoppe f@ring
• Fortsette opptak av svimere og dodfisk

med tilgjengelige midler.

• Opprettelse av hendelse i lntelex.

Ansvar andrelinje Krav til utførelse
Varsle tredjelinje Varsle i henhold til varslingsmatrise og informerer om

situasjonen, potensielle konsekvenser og iverksatte
tiltak. Be om bistand til håndtering ved behov.

Hvem
Driftsleder/ Ansvarshavende
på anlegg

Matfisksjef/områdeleder

Driftsleder

Hvem
Beredskapsleder

Mønstre
beredskapsgruppe

Avklare
hendelsesforlp

Varsle myndigheter

Varsle
leverandører,
naboer, andre

Melde fra til
forsikringsselskap

• Beredskapsgruppen innkalles til Beredskapsleder
beredskapsmøte snarest mulig

• Administrerende direktør, Produksjonsdirektør,
Kvalitetskoordinator og Fiskehelsesjef skal alltid

være en del av beredskapsmøtene i 2. linje og
ved behov andre medlemmer definert i tabell
4: Beredskapsnivåer og ansvar.

• Hva har skjedd? Bakgrunn for hendelsen Beredskapsleder

• Årsak til hendelsen? Vannkvalitet, alger, maneter,
uvær, forurensning, forgiftning?

• Bestem omfang? I enkeltmerder, i flere merder, i en
eller flere grupper av fisk

• Trengs det prøvetaking/oppklaring, vannprøver eller
annet? Ved mistanke om smittsom/listeførte
sykdom som årsak til massedød følges sjekkliste 1.5.

• Hvilke tiltak er iverksatt i første linje? hvem er
varslet?

• Delegerer ansvar slik at spørsmålene over besvares
for en raskest mulig oversikt over situasjonen.

• Mattilsynet skal alltid varsles ved høy
ddelighet
pr mail til ostmottak mattils net.no eller pr
tlf (se tlf-liste pnkt 3.5 under).

Relevante parter varsles dvs forselskap, leverandør
av ensilasjetjenester, eventuelt serviceselskaper
som utøver aktivitet i anlegget og i området,
brønnbåtselskaper.

Varsle naboer (oppdrettsnaboer, ev andre relevante
naboer)

• Varsle media

•

•

Håndtering av •
dodfisk/Destruksjon

Organiser logistikken for å kunne ta unna forventet
dødelighet og destruering. Servicekoordinator

kontaktes for behov for ekstra båter,
beredskapskvern, lift-up system og ev annet utstyr

Fiskehelsesjef

Beredskapsleder
delegerer

Astrid Aam

Ta kontakt med Ketil Olsen og sørge for at sak meldes til Beredskapsleder
forsikringsselskap.

Beredskapsleder
(beslutning)
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Ndslakt

(Kar/bakker).

• Søknad til Mattilsynet om tillatelse til destruksjon
og føring av destruert fisk lages og utføres hvis det
er behov for destruksjon.

• Ensilasjeselskap kontaktes for henting av ensilasje
ved destruksjon.

• I forbindelse med nødslakt skal salg involveres og
markedsmuligheter for nødslaktet fisk vurderes
(størrelse, land, restriksjoner etc).

• Ved utførelse av nødslakt skal dette ha prioritet på
slakteri og endringer i eksisterende slakteplaner må
utføres tilsvarende.

Logg/ rapportering Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem
som er varslet, ansvarlige for oppfølging av tiltak mm.

Beredskapsleder
(beslutning)

Salgsdirektor

Slakterisjef

Kvalitetskoordinator i
regionen
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1.5. Sjekkliste ved truet Fiskevelferd/ Sykdom i anlegget

Ansvar
forstelinje
Varsling
Fiskehelsesjef

Varsle
beredskapsleder
(Regiondirektør)

Adgangskontroll

Sikre
smittehygiene

Strakstiltak

Krav til utførelse

Når det er påvisning av listeførte agens eller mistanke
om listeførte sykdommer i anlegget (ILA, PD, BKD),
alvorlig truet fiskevelferd, eller ved bekreftet sykdom i
anlegget som beskrevet i akvakulturdriftsforskriften 5 12
og§ 13 skal fiskehelsesjef varsles pr. tlf.

Fiskehelsesjef varsler beredskapsleder om situasjonen
pr. tlf. uten ugrunnet opphold

• Umiddelbart begrensning/stopp på all
unødvendig trafikk inn og ut av anlegget.

• Gjennomgang av besøkslogg og loggføring på
alle interne og eksterne som har vært i eller på
anlegget siste tiden; Servicebåter, personell,

fOrbater, ensilasjebater, bronnbater.

• Umiddelbart iverksettelse av renholdsplan nivå
rodt

• Sikre at berørt personell er informert og
innforstått med påkrevde hygienetiltak.

• Fortsette opptak av svimere og dodfisk med
tilgjengelige midler.

• Opprettelse av hendelse i lntelex.

Hvem

Matfisksjef

Fiskehelsepersonell
Analyselaboratorium

Fiskehelsesjef

Driftsleder
Linjeleder

Driftsleder

Driftsleder

Ansvar andrelinje Krav til utførelse Hvem
Varsle tredjelinje Varsle i henhold til varslingsmatrise og informerer om Beredskapsleder

situasjonen, potensielle konsekvenser og iverksatte
tiltak. Be om bistand til håndtering ved behov.

Mønstre • Beredskapsgruppen innkalles til Beredskapsleder
beredskapsgruppe beredskapsmøte snarest mulig

• Administrerende direktør, Produksjonsdirektør,
Kvalitetskoordinator og Fiskehelsesjef skal alltid
være en del av beredskapsmøtene i 2. linje og
ved behov andre medlemmer definert i tabell
4: Beredskapsnivåer og ansvar.

Avklare • Hva har skjedd? Bakgrunn for hendelsen Beredskapsleder
hendelsesforlop • Årsak til hendelsen? ILAV, SAV, BKD eller annet?

• Bestem omfang? I enkeltmerder, i flere merder, i en
eller flere grupper av fisk

• Trengs det mer prøvetaking/oppklaring?

• Hvilke tiltak er iverksatt i første linje? hvem er
varslet?

• Delegerer ansvar slik at spørsmålene over besvares
for en raskest mulig oversikt over situasjonen.

Varsle myndigheter • Mattilsynet skal alltid varsles ved mistanke om Fiskehelsesjef

eller påvisning av sykdommer på liste 1 eller 2
(ILA, PD, BKD) hos akvakulturdyr, eller ved
situasjoner der fiskevelferd er alvorlig truet.
pr mail til ostmottak mattils net.no eller pr
tlf (se tlf-liste pnkt 3.5 under).

Varsle • Jmfr besøksloggen i første linje på anlegget varsles Beredskapsleder

leverandirer, de relevante parter dvs frselskap, leverandgir av delegerer
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naboer, andre ensilasjetjenester, eventuelt serviceselskaper som
utøver aktivitet i anlegget og i området,
brønnbåtselskaper.

• Varsle naboer (oppdrettsnaboer, ev andre relevante
naboer)

• Varsle media Astrid Aam

Melde fra til Ta kontakt med Ketil Olsen og sørge for at sak meldes til Beredskapsleder
forsikringsselskap forsikringsselskap.

Håndtering av • Destruksjon vurderes i samråd med Mattilsynet, da Beredskapsleder
dodfisk/Destruksjon fisk med mistenkt eller påvist listeført sykdom ikke (beslutning)

kan destrueres uten tillatelse fra Mattilsynet.

• Organiser logistikken for å kunne ta unna forventet
dødelighet og destruering. Servicekoordinator

kontaktes for behov for ekstra båter,
beredskapskvern, lift-up system og ev annet utstyr
(Kar/bakker).

• Søknad til Mattilsynet om tillatelse til destruksjon
og faring av destruert fisk lages og utfires.

• Ensilasjeselskap kontaktes for henting av ensilasje
ved destruksjon.

Nodslakt • Vurder nødslakt i samråd med Mattilsynet, da fisk Beredskapsleder

med mistenkt eller påvist listeført sykdom ikke kan (beslutning)

slaktes uten tillatelse fra Mattilsynet.

• I forbindelse med nødslakt skal salg involveres og Salgsdirektor

markedsmuligheter for nødslaktet fisk vurderes
(størrelse, land, restriksjoner etc).

• Ved utførelse av nødslakt skal dette ha prioritet på Slakterisjef

slakteri og endringer i eksisterende slakteplaner må
utføres tilsvarende.

Logg/ rapportering Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem Kvalitetskoordinator i
som er varslet, ansvarlige for oppfølging av tiltak mm. regionen
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1.6. Sjekkliste mattrygghet
Ansvar Krav til utførelse
forstelinje
Varsle Kvalitetssjef Ved fare for mattryggheten skal andrelinje v/Kvalitetssjef varsles

umiddelbart per telefon. Varsler skal sikre at beskjed er mottatt,

og produksjon/distribusjon stanses hvis påkrevet og mulig.

Varsle

beredskapsleder

(Kvalitetsdirektør),

Innkalle til HACCP

mote

Sikre

adgangskontroll

Sikre hygiene

Produktkontroll

Sporbarhet

Massebalanse

Ansvar andrelinje
Varsle tredjelinje

Mønstre

beredskapsgruppe

Følgende tilfeller skal varsles

• Produkt (beredskapsklasse 3):

o Påvisning av Listeria monocytogenes på kjøttprøve,

25 gram (bekreftet prøve)

o Påvisning av E.coli

o Påvisning av Salmonella sp

a Uønskede stoffer over grenseverdi der disse er

definert

o Annen form for helseskadelig kontaminering

• Svaber (beredskapsklasse 2)

o Påvisning av Listeria monocytogenes

• Miljø: produksjon og rent (beredskapsklasse 2)

a Påvisning av Listeria monocytogenes eller annen fro

for helseskadelig kontaminering

o Vann/is: Påvisning av E.coli og Intestinale

enterokokker eller annen form for helseskadelig

kontaminering

• Annet (Beredskapsklasse 2)

o Knust glass/hardplast fra glasskontroll

o Savnede kniver/skadede kniver fra knivkontroll

o Frprover: overskridelse av grenseverdier der disse

er definert

Kvalitetssjef varsler beredskapsleder/Kvalitetsdirektør når

mattryggheten er eller kan være truet (beredskapsklasse 2 og 3).

Salgsdirektør og Logistikksjef skal også varsles

Det skal umiddelbart kalles inn til lokalt HACCP-mote for å

kartlegge mulige årsaker til hendelsen, skadeomfang og påkrevde

strakstiltak. Kvalitetssjef CNO deltar.

Ved hendelser relatert til beredskapsklasse 3 skal det loggføres

alle som har vært i eller på anlegget/ i lokalet. Uvedkommende

personer og båter skal vises bort. Stropping av kasser og

plombering av transportbiler vurderes.

Renholdsplan og hygienereglement følges.

På instruks fra Kvalitetssjef skal det tas ut prøver til analyse.

Sørge for at sporingsdokumentasjon foreligger til en hver tid.

Utarbeide massebalanse og oversikt over kunder som har mottatt

aktuell fisk. Massebalansen må IKKE baseres på faktura, men også

på ordre som venter på å bli fakturert

Hvem

Kvalitetsleder

slakteri

Krav til utførelse
Varsle i henhold til varslingsmatrise (kapittel 3, tabell

2) og informere om situasjonen, potensielle

konsekvenser og iverksatte tiltak. Be om bistand til

håndtering ved behov.

• Dersom hendelsen kan ha påvirkning på

mattryggheten skal det innkalles til

beredskapsmøte snarest mulig (normalt innen 1
time etter første varsel).

• Administrerende Direktør, Salgsdirektør,

Kvalitetssjef

Kvalitetsleder

slakteri

Slakterisjef

Slakterisjef

Kvalitetsleder

Logistikksjef

slakteri

Logistikksjef/

Logistikksjef

slakteri

Hvem
Beredskapsleder

Beredskapsleder
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Logistikksjef og Kvalitetssjef skal alltid være del
av beredskapsmøtene i 2. linje i tillegg til faste
medlemmer definert i kapittel 4:
Beredskapsnivåer og ansvar.

Avklare fakta • Hva har skjedd? Beredskapsleder

• Hvordan og når skjedde det?

• Hva kan være årsak til problemet?

• Hvem kan potensielt være skadet?

• Hvilke tiltak er iverksatt i første linje? Sjekke blant
annet at massebalanse er utført, hvem er varslet
og om ytterligere analyser er iverksatt

• Delegerer ansvar slik at spørsmålene over
besvares for en raskest mulig oversikt over
situasjonen.

• Avklare om tilbaketrekking av produkt er

påkrevet Kvalitetssjef

For å avdekke om en substans er heiskadelig kan man
kontakte Mattilsynet v Per Helge Enochsen

(ressursgruppe på mattrygg het i sjomatindustrien),
giftinformasjonen (helsenorge.no) eller andre
fagmyndigheter.

Varsle myndigheter og • Mattilsynet varsles alltid ved hendelser som Kvalitetskoordinator i
sertifiseringsorgan påvirker mattryggheten. regionen

Følgende funn på produktprøve fersk laks skal
alltid (men ikke begrenset til) varsles Mattilsynet:

0 Påvisning av Listeria monotygenes på
kjottprve, 25 gram

0 Påvisning av E.coli

0 Påvisning av Salmonella sp

Følgende funn på vann/is skal også varsles
Matilsynet:

0 Påvisning av E.coli

0 Påvisning av Intestinale enterekokker
Tlf. Mattilsynet: 22 40 00 00

• DNV-GL varsles i hht. ISO 22000 pkt. 5.6 .

• Andre myndigheter varsles avhengig av marked .

• All varsling skal foretas skriftlig og ved varsling til

Mattilsynet skal "Varslingsskjema mistanke
om_bekreftet fare for matvaretrygghet "
benyttes.

Varsle kunder • Varsle aktuelle kunder hvis mattryggheten for Salgsdirektor

forbruker er påvirket. Kunder skal alltid varsles
ved funn beskrevet under varsling til Mattilsynet Slakterisjef

• Varsling til sm&kunder som har kjopt /f&tt fisk
direkte på slakteriet

Spore partier og varsle Med massebalansen som utgangspunkt, utarbeide Logistikksjef
transportør oversikt over alle batcher fra berørte partier, og

eventuelt partier i forkant/etterkant av hendelsen

Melde fra til Ta kontakt med Ketil Olsen og sørge for at sak meldes Slakterisjef
forsikringsselskap til forsikringsselskap

Vurdere karantene Ved tvilstilfeller skal produkter settes i karantene. Beredskapsleder
Dersom det bekreftes at produktet ikke medfører (beslutning)
helsefare for forbruker frigis varene.

Vurdere destruksjon Dersom produktet medfører en helsefare for Beredskapsleder
forbruker skal partier som er gjenværende hos CNO (beslutning)

destrueres.

Vurdere tilbakekalling Ved påvisning av forhold som medfører helseskade Beredskapsleder
av produkt for forbruker som er distribuert til markedet, skal (beslutning)
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produktet tilbakekalles. Følgende tiltak må
iverksettes:

• Avdekke hvor mye og hvilket parti det gjelder
(se massebalanse)

• Spore aktuelt parti

• Dersom mulig: omdirigere partiet til
nermeste kjle/fryselager. Alternativt
oppbevares i bilen inntil videre

• Varsle kunder og kreve at all videreforedling
stanses, og at evet. videre distribuerte varer
tilbakekalles

• Ved tilbakekalling skal offentligheten varsles
(plikt med hjemmel i Matloven)

Loggforing/rapportering Loggfore alle observasjoner, tiltak, statusmøter og
hvem som er varslet

Logistikksjef slakteri

Logistikksjef CNO
Logistikksjef CNO

Salgsdirektor

Kommunikasjonsansvarlig
CNO

Kvalitetskoordinator i
regionen
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1.7. Sjekkliste ytre miljø

Tiltak førstelinje
Ettersyn/

tilstedeværelse

Stoppe operasjon

Sikre verdier

Varsle

Krav til utførelse
Uplanlagte utslipp kan oppstå og krever ekstra oppmerksomhet for

eksempel ved

·overfringer av kjemikalier som drivstoff og ensilasje

·lensing av kjilvann fra bater der kjemikalier er slt

·mekanisk svikt, lekkasjer på tanker, ventiler, slanger og annet utstyr

·utslipp av f.eks olje fra eksterne båter som driver mot våre anlegg

·ukontrollerte utslipp av organisk materiale som for

·utslipp av blodvann fra slakteri eller overlpsvann fra settefisk

Stoppe eventuelle overføringer som medfører utslipp

Stoppe f@ring og evt. andre aktiviteter i anlegg

Tette lekkasjer/ overføre eventuelle kjemikalier fra lekk tank til tett tank

Taue vekk verdier som er truet av forurensning

Varsle nødetater og internt i Cermaq i tråd med lokalitetens gjeldende alarmplan

Brann 110 - Politi 112 - Ambulanse 113 - VHF kanal 16

Tiltak andrelinje
Kvalitetssikre

førstelinje håndtering

Vurdere bemanning/

tilkalle personell

Dialog med

myndigheter

Varsle eksterne parter

Varsle tredjelinje

Loggforing/

rapportering

Krav til utførelse
Sjekk om tiltak for å redusere utslipp er iverksatt og nødetater er varslet

Vurdere behov for ekstra ressurser til å håndtere situasjonen, og avløsere ved

vedvarende operasjoner.

Varsle Fylkesmann. Dersom utslipp kan komme i konflikt med skipstrafikk: varsle

Kystverkets vaktsentral (NAVCO). Oppfølging myndigheter i etterkant av hendelse.

Naboanlegg varsles

Utslipp definert som beredskapshendelser skal umiddelbart varsles til

kontaktpersoner i tredjeline.

Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem som er varslet
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1.8. Sjekkliste Sabotasje / mistanke om sabotasje

Tiltak førstelinje

Sikre bevis

Tiltak andrelinje

Undersøke/ bekrefte
mistanker

Varsle tredjelinje

Kommunikasjon

Krav til utførelse

Varsle andrelinje i hht. gjeldende alarmplan

Ta hånd om bevismaterialet dersom det er fare for at det forsvinner: produkt,
emballasje eller fremmedlegeme. Ta bilder.

Unngå direkte kontakt med bevismaterialet/ gjenstandene

Noter navn på personer som berørt bevismaterialet og tidspunkt

Oppbevar bevismaterialet på et sikkert sted

Krav til utførelse

Påse at bevismaterialet blir oversendt politiet, myndigheter eller andre som skal
undersøke det.

Unngå å trekke konklusjoner før bevismaterialet er gransket. Ikke stol på rykter og
antagelser gjort av uerfarne personer.

Beredskapsleder varsler ledergruppen inkl. Adm Dir.

Vær forsiktig med å gi ut detaljer om hendelsen til media og andre stakeholders.
Det kan medføre copy cat effekt og lignende tilfeller kan oppstå andre steder.

Presiser ovenfor alle involverte kravet om konfidensiell behandling

Unngå at eksterne parter uttaler seg om saken
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1.9. Sjekkliste 3. linje

Sette fokus

Det strategiske nivået skal fokusere utover og beskytte Cermaq sitt merkenavn og redusere

konsekvensene for selskapet gjennom følgende oppgaver og fokus:

• Kommunikasjon

• Tilstedeværelse for personell (høyt nivå)

• Finans

• Forsikring

• Juridiske forhold

Definere potensialet av hendelsen

• Mennesker

• Ytre miljg

• Verdier

• Omdømme

Hvilke konsekvenser kan hendelsen få får Cermaq Norway på kort og lang sikt?

Stakeholderanalyse

Det må identifiseres hvem som er relevante stakeholdere eksternt og internt:

• Hvem bør vi kommunisere med/ ta kontakt med?

• Hvem bør vi ikke kontakte?

• Hvem kan vi vente med å kommunisere med til de kontakter oss?

Kommunikasjon

• Hvem svarer når vi får henvendelser?

• Pressemelding?

• Er varsling av evt. pårørende iverksatt av 2.linje?

• Hva sier vi på våre websider?

Se for øvrig kapittel 2.4 om Mediahåndtering
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1. OPERATIVT INNHOLD

1.1. Varsling

Person som oppdager en krise:
Den eller de som oppdager en krise må umiddelbart tilstrebe å redusere skaden eller
omfanget av hendelsen etter beste evne, men uten å sette eget eller andres liv og helse i
fare.

Hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere skadeomfang av hendelsen fremkommer i
sjekklister for håndtering av forhåndsdefinerte beredskapshendelser i kapittel 1.2 til 1.9.

Personen skal deretter iverksette varsling i henhold til lokasjonens gjeldende alarmplan.

Tabell 1. Varsling

Hvem
Person som oppdager
en krise

Lokalitetens leder
(eller den som
oppdager krisen)

Linjeleder

Regionsdirektør
(HR/Kvalitetsdirektør)

Administrerende
Direktør Cermaq
Norway

Varsler
Lokalitetens leder der krisen oppsto eller
stedfortreder

Linjeleder(e) (for eksempel matfisksjef,
slakterisjef, område-leder,
produksjonsdirektør)

• Regiondirektør

• HR/Kvalitetsdirektør*

• Kritiske fagressurser (Personalsjef/
Fiskehelsesjef/ Kvalitetsjef)

• Ledergruppen i Cermaq Norway
inkludert Administrerende Direktør

• Kommunikasjonsrådgiver

Administrerende Direktør Cermaq Group
og Kommunikasjonsdirektør Cermaq
Group

Beredskapsnivå
Varsel til leder av
1.linje

Varsel til 2. linje

Varsel til
beredskaps-leder 2.
linje

Varsel til 3. linje

Varsel til eiere

* Ved beredskapshendelser innen Mattrygghet, er HR/Kvalitetsdirektør beredskapsleder og

Kvalitetssjef er vara.

Telefonliste over aktuelle personer og ressurser som skal kontaktes ligger i kap 3.5, bakerst

i dette dokumentet.
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•  Beredskapslederskal etter varsel fra linjeleder beslutte om det skal mobiliseres

beredskapsressurser (2.linje), eller om situasjonen kan håndteres av personell ved

lokasjonen.

•  Administrerende Direktør skal etter varsel fra beredskapsleder beslutte om 3.linje

skal mobilisere.

• Alvorlighetsgrad av hendelsen og situasjonen bestemmer hvilken beredskapsklasse

og hvilket nivå av interne beredskapsressurser som skal varsles og mobiliseres.

Tabell 2: Matrise for beredskapsklasser og mønstring av interne beredskapsressurser

Beredskaps- Mulig/ faktisk skadeomfang Varsling Monstre

klasse 2./ 3. linje 2./ 3. linje

3
Dødsfall/ Livstruende personskader

Savnede/ leteaksjoner/ havari - fare for liv

Ytre trusler/ terror/ sabotasje/ gisselaksjoner 2.linje: Ja

Omfattende brann/ eksplosjoner /skader 3.linje:

Rømming/ mistanke om rømming Telefon/ vurderes

Redusert produktkvalitet med helsefare Umiddelbart

Massedød i anlegg Krav:

Omfattende utslipp/ miljøskade monstring

Vedvarende driftsstans/ Leveringsproblemer innen 2 timer

Omfattende arbeidskonflikt

2
Personskader- person(er) sendt til medisinsk
undersøkelse

Båthavari/ grunnstøting/ utstyr på rek Telefon/

Redusert produktkvalitet uten helsefare Umiddelbart Vurderes

Avgrenset utslipp/ miljøskade

Avgrenset brann/ skader

Mistanke om listeført sykdom

Lokal arbeidskonflikt

Varsel om lokalt ekstremvær

1
Mindre personskade - løst med lokal førstehjelp

Mindre reduksjon i produktkvalitet
Utslipp uten potensial for vesentlig miljøskade lntelex Nei

Kortere driftsstans -- ikke leveringsproblemer

Mindre skader/ branntilløp
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1.2. Sjekkliste Helse og Sikkerhet

Ansvar

firstelinje

Observere

Førstehjelp

Krav til utførelse

Slokke

Varsle

Sikre

Få oversikt over situasjonen - Hva forårsaket skaden? -- Hva kan gjøres?

Ved hjertestans start Hjerte og Lungeredning:  30 kompresjoner etterfulgt av2

innblåsinger.  Benytte hjertestarter dersom det er tilgjengelig. Sjekk frie luftveier.

Stabilt sideleie. Unngå at pasienten fryser.

Forsøk å slokke brann eller branntilløp med tilgjengelige slokkeapparater uten å sette

deg eller andre i fare.

Varsle nødetater og internt i Cermaq i tråd kap 1.1 og lokalitetens gjeldende alarmplan

Brann 110 - Politi 112 - Ambulanse 113 - VHF kanal 16

Sperre av farlig område, f.eks ved brann eller skredfare. Gjør andre oppmerksom på

situasjonen med sperrebånd eller annet med signalfarger eller reflekser

Ansvar

andrelinje

Monstre

beredskapsgruppe

til første møte

Iverksette intern

eller ekstern

assistanse

Varsling

myndigheter

Varsle tredjelinje

Varsle pårørende

Loggføring/

rapportering

Oppfolging av

ansatte

Krav til utførelse

Den som har blitt varslet fra førstelinje skal kontakte beredskapsleder i andrelinje og i

samråd bestemme om og når beredskapsgruppen skal mønstres. Møtet kan

gjennomføres på telefon eller i Cermaqs lokaler, og gjennomføres snarest mulig og

normalt innen 1 time etter første varsel. Personalsjef skal alltid varsles/innkalles.

Vurdere behov for og iverksette ytterligere intern eller ekstern assistanse til skadested.

Avløsere må tilkalles ved vedvarende kritiske situasjoner. Til vurdering av risiko og

sikkerhetsavstander: Brannvesen, Kystverket, NGI

Sikre at nødetater er varslet og informere dem om at beredskapsgruppen er mobilisert.

Alvorlige personskader skal varsles til Arbeidstilsynet.

Varsle tredjelinje beredskapsgruppe og informere om situasjonen, potensielle

konsekvenser og iverksatte tiltak. Be om assistanse til håndtering ved behov.

Politiet skal varsle pårørende og frigi navn ved dødsfall. HR leder skal involveres og

konfereres ved slik varsling.

Ved andre alvorlige hendelser skal de pårørende varsles og informeres om kritiske

situasjoner av leder eller HR-leder. Vis ydmykhet, medlidenhet og ekte interesse.

Sikre at alle involverte får tilbud om hjelp avhengig av situasjon og behov.

Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem som er varslet. Hendelsen skal

rapporteres og følges opp som HS hendelse i lntelex.

Iverksette oppfølging med samtaleterapeut eller psykolog for ansatte som har opplevd

alvorlige ulykker/ krisesituasjoner. La folk få tid til å bearbeide sorgen. Vær tilstede hos

kolleger, unngå at kolleger blir overlatt til seg selv.
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1.3. Sjekkliste Rømming

Ansvar førstelinje

Tette hull/ heve hull

Sette gjenfangstgarn

Påkalle hjelp

Varsle

Tilstedeværelse

Ansvar andrelinje

Kvalitetssikre
forstelinjes hndtering

Vurdere bemanning/
tilkalle personell

Varsle tredjelinje

Dialog med
myndigheter

Varsle eksterne parter

Krav til utførelse

Hull i not sys sammen dersom mulig, evt. dekkes hullet til eller heves skadestedet
over vannlinjen.

Finn straks frem gjenfangstgarn og sette disse på utsiden av merde nært hull snarest
mulig. Garntype velges ut fra størrelse på fisk i anlegget: a. 50-150g, b. 150-2000g
eller c. 2000->g

Vurder å påkalle hjelp til garnsetting eller annet fra andre aktører i området som for
eksempel fiskere og andre oppdrettere

Varsle i tråd med lokalitetens gjeldende ALARM PLAN rømming. Mistanke om
rømming skal også varsles. Følg instruks på:
https:/ /www.fiskeridir.no/ Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-
akvakultur/Roemming

Forlat ikke anlegg før klarert med overordnet

Krav til utførelse

Sjekk om tiltak for å redusere rømming er iverksatt, Fiskeridirektoratet er varslet
(SKAL ha melding innen 2 timer),
Bestille dykker eller ROV for å undersøke skade på nettet eller utsyr under vann

Vurdere behov for ekstra ressurser, f.eks gjenfangstgarn, til å håndtere situasjonen,
og avløsere ved vedvarende operasjoner.

Rømming og mistanke om rømming skal alltid varsles til kontaktperson i tredjeline.

Dersom anlegget er havarert eller har forflyttet seg og kan komme i konflikt med
skipstrafikk: varsle Kystverkets vaktsentral (NAVCO).
Dersom fisken som antas rømt er syk, det foreligger mistanke om sykdom, eller
fisken er under medisinering, varsles Mattilsynet.
Oppstart gjenfangst meldes til Fiskeridirektoratets regionskontor og Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Oppfølging Fiskeridirektoratet med evt. endringsmelding på
skjema 1.
Vurdere f@ring utenfor anlegget sammen med Fylkesmannens miljvernavdeling.
Avslutning gjenfangst skal meldes til Fiskeridirektoratets regionskontor og
Fylkesmannens miljøvernavdeling. Levere skjema 2 til Fiskeridirektoratet.

Naboanlegg varsles

Loggforing/
rapportering

Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem som er varslet
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1.4. Sjekkliste Massedod

Ansvar førstelinje
Varsling

Matfisksjef/områdeleder

Varsle beredskapsleder
(Regiondirektør eller
produksjonsdirektor?)

Strakstiltak

Krav til utførelse
Ved massedød i anlegget varsles
matfisksjef/områdeleder på tlf uten ugrunnet
opphold

Matfisksjef varsler beredskapsleder om
situasjonen pr. tlf. uten ugrunnet opphold

• Stoppe f@ring
• Fortsette opptak av svimere og dodfisk

med tilgjengelige midler.

• Opprettelse av hendelse i lntelex.

Ansvar andrelinje Krav til utførelse
Varsle tredjelinje Varsle i henhold til varslingsmatrise og informerer om

situasjonen, potensielle konsekvenser og iverksatte
tiltak. Be om bistand til håndtering ved behov.

Hvem
Driftsleder/ Ansvarshavende
på anlegg

Matfisksjef/områdeleder

Driftsleder

Hvem
Beredskapsleder

Mønstre
beredskapsgruppe

Avklare
hendelsesforlp

Varsle myndigheter

Varsle
leverandører,
naboer, andre

Melde fra til
forsikringsselskap

• Beredskapsgruppen innkalles til Beredskapsleder
beredskapsmøte snarest mulig

• Administrerende direktør, Produksjonsdirektør,
Kvalitetskoordinator og Fiskehelsesjef skal alltid

være en del av beredskapsmøtene i 2. linje og
ved behov andre medlemmer definert i tabell
4: Beredskapsnivåer og ansvar.

• Hva har skjedd? Bakgrunn for hendelsen Beredskapsleder

• Årsak til hendelsen? Vannkvalitet, alger, maneter,
uvær, forurensning, forgiftning?

• Bestem omfang? I enkeltmerder, i flere merder, i en
eller flere grupper av fisk

• Trengs det prøvetaking/oppklaring, vannprøver eller
annet? Ved mistanke om smittsom/listeførte
sykdom som årsak til massedød følges sjekkliste 1.5.

• Hvilke tiltak er iverksatt i første linje? hvem er
varslet?

• Delegerer ansvar slik at spørsmålene over besvares
for en raskest mulig oversikt over situasjonen.

• Mattilsynet skal alltid varsles ved høy
ddelighet
pr mail til ostmottak mattils net.no eller pr
tlf (se tlf-liste pnkt 3.5 under).

Relevante parter varsles dvs forselskap, leverandør
av ensilasjetjenester, eventuelt serviceselskaper
som utøver aktivitet i anlegget og i området,
brønnbåtselskaper.

Varsle naboer (oppdrettsnaboer, ev andre relevante
naboer)

• Varsle media

•

•

Håndtering av •
dodfisk/Destruksjon

Organiser logistikken for å kunne ta unna forventet
dødelighet og destruering. Servicekoordinator

kontaktes for behov for ekstra båter,
beredskapskvern, lift-up system og ev annet utstyr

Fiskehelsesjef

Beredskapsleder
delegerer

Astrid Aam

Ta kontakt med Ketil Olsen og sørge for at sak meldes til Beredskapsleder
forsikringsselskap.

Beredskapsleder
(beslutning)
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Ndslakt

(Kar/bakker).

• Søknad til Mattilsynet om tillatelse til destruksjon
og føring av destruert fisk lages og utføres hvis det
er behov for destruksjon.

• Ensilasjeselskap kontaktes for henting av ensilasje
ved destruksjon.

• I forbindelse med nødslakt skal salg involveres og
markedsmuligheter for nødslaktet fisk vurderes
(størrelse, land, restriksjoner etc).

• Ved utførelse av nødslakt skal dette ha prioritet på
slakteri og endringer i eksisterende slakteplaner må
utføres tilsvarende.

Logg/ rapportering Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem
som er varslet, ansvarlige for oppfølging av tiltak mm.

Beredskapsleder
(beslutning)

Salgsdirektor

Slakterisjef

Kvalitetskoordinator i
regionen
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1.5. Sjekkliste ved truet Fiskevelferd/ Sykdom i anlegget

Ansvar
forstelinje
Varsling
Fiskehelsesjef

Varsle
beredskapsleder
(Regiondirektør)

Adgangskontroll

Sikre
smittehygiene

Strakstiltak

Krav til utførelse

Når det er påvisning av listeførte agens eller mistanke
om listeførte sykdommer i anlegget (ILA, PD, BKD),
alvorlig truet fiskevelferd, eller ved bekreftet sykdom i
anlegget som beskrevet i akvakulturdriftsforskriften 5 12
og§ 13 skal fiskehelsesjef varsles pr. tlf.

Fiskehelsesjef varsler beredskapsleder om situasjonen
pr. tlf. uten ugrunnet opphold

• Umiddelbart begrensning/stopp på all
unødvendig trafikk inn og ut av anlegget.

• Gjennomgang av besøkslogg og loggføring på
alle interne og eksterne som har vært i eller på
anlegget siste tiden; Servicebåter, personell,

fOrbater, ensilasjebater, bronnbater.

• Umiddelbart iverksettelse av renholdsplan nivå
rodt

• Sikre at berørt personell er informert og
innforstått med påkrevde hygienetiltak.

• Fortsette opptak av svimere og dodfisk med
tilgjengelige midler.

• Opprettelse av hendelse i lntelex.

Hvem

Matfisksjef

Fiskehelsepersonell
Analyselaboratorium

Fiskehelsesjef

Driftsleder
Linjeleder

Driftsleder

Driftsleder

Ansvar andrelinje Krav til utførelse Hvem
Varsle tredjelinje Varsle i henhold til varslingsmatrise og informerer om Beredskapsleder

situasjonen, potensielle konsekvenser og iverksatte
tiltak. Be om bistand til håndtering ved behov.

Mønstre • Beredskapsgruppen innkalles til Beredskapsleder
beredskapsgruppe beredskapsmøte snarest mulig

• Administrerende direktør, Produksjonsdirektør,
Kvalitetskoordinator og Fiskehelsesjef skal alltid
være en del av beredskapsmøtene i 2. linje og
ved behov andre medlemmer definert i tabell
4: Beredskapsnivåer og ansvar.

Avklare • Hva har skjedd? Bakgrunn for hendelsen Beredskapsleder
hendelsesforlop • Årsak til hendelsen? ILAV, SAV, BKD eller annet?

• Bestem omfang? I enkeltmerder, i flere merder, i en
eller flere grupper av fisk

• Trengs det mer prøvetaking/oppklaring?

• Hvilke tiltak er iverksatt i første linje? hvem er
varslet?

• Delegerer ansvar slik at spørsmålene over besvares
for en raskest mulig oversikt over situasjonen.

Varsle myndigheter • Mattilsynet skal alltid varsles ved mistanke om Fiskehelsesjef

eller påvisning av sykdommer på liste 1 eller 2
(ILA, PD, BKD) hos akvakulturdyr, eller ved
situasjoner der fiskevelferd er alvorlig truet.
pr mail til ostmottak mattils net.no eller pr
tlf (se tlf-liste pnkt 3.5 under).

Varsle • Jmfr besøksloggen i første linje på anlegget varsles Beredskapsleder

leverandirer, de relevante parter dvs frselskap, leverandgir av delegerer

Side9 av 29



naboer, andre ensilasjetjenester, eventuelt serviceselskaper som
utøver aktivitet i anlegget og i området,
brønnbåtselskaper.

• Varsle naboer (oppdrettsnaboer, ev andre relevante
naboer)

• Varsle media Astrid Aam

Melde fra til Ta kontakt med Ketil Olsen og sørge for at sak meldes til Beredskapsleder
forsikringsselskap forsikringsselskap.

Håndtering av • Destruksjon vurderes i samråd med Mattilsynet, da Beredskapsleder
dodfisk/Destruksjon fisk med mistenkt eller påvist listeført sykdom ikke (beslutning)

kan destrueres uten tillatelse fra Mattilsynet.

• Organiser logistikken for å kunne ta unna forventet
dødelighet og destruering. Servicekoordinator

kontaktes for behov for ekstra båter,
beredskapskvern, lift-up system og ev annet utstyr
(Kar/bakker).

• Søknad til Mattilsynet om tillatelse til destruksjon
og faring av destruert fisk lages og utfires.

• Ensilasjeselskap kontaktes for henting av ensilasje
ved destruksjon.

Nodslakt • Vurder nødslakt i samråd med Mattilsynet, da fisk Beredskapsleder

med mistenkt eller påvist listeført sykdom ikke kan (beslutning)

slaktes uten tillatelse fra Mattilsynet.

• I forbindelse med nødslakt skal salg involveres og Salgsdirektor

markedsmuligheter for nødslaktet fisk vurderes
(størrelse, land, restriksjoner etc).

• Ved utførelse av nødslakt skal dette ha prioritet på Slakterisjef

slakteri og endringer i eksisterende slakteplaner må
utføres tilsvarende.

Logg/ rapportering Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem Kvalitetskoordinator i
som er varslet, ansvarlige for oppfølging av tiltak mm. regionen
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1.6. Sjekkliste mattrygghet
Ansvar Krav til utførelse
forstelinje
Varsle Kvalitetssjef Ved fare for mattryggheten skal andrelinje v/Kvalitetssjef varsles

umiddelbart per telefon. Varsler skal sikre at beskjed er mottatt,

og produksjon/distribusjon stanses hvis påkrevet og mulig.

Varsle

beredskapsleder

(Kvalitetsdirektør),

Innkalle til HACCP

mote

Sikre

adgangskontroll

Sikre hygiene

Produktkontroll

Sporbarhet

Massebalanse

Ansvar andrelinje
Varsle tredjelinje

Mønstre

beredskapsgruppe

Følgende tilfeller skal varsles

• Produkt (beredskapsklasse 3):

o Påvisning av Listeria monocytogenes på kjøttprøve,

25 gram (bekreftet prøve)

o Påvisning av E.coli

o Påvisning av Salmonella sp

a Uønskede stoffer over grenseverdi der disse er

definert

o Annen form for helseskadelig kontaminering

• Svaber (beredskapsklasse 2)

o Påvisning av Listeria monocytogenes

• Miljø: produksjon og rent (beredskapsklasse 2)

a Påvisning av Listeria monocytogenes eller annen fro

for helseskadelig kontaminering

o Vann/is: Påvisning av E.coli og Intestinale

enterokokker eller annen form for helseskadelig

kontaminering

• Annet (Beredskapsklasse 2)

o Knust glass/hardplast fra glasskontroll

o Savnede kniver/skadede kniver fra knivkontroll

o Frprover: overskridelse av grenseverdier der disse

er definert

Kvalitetssjef varsler beredskapsleder/Kvalitetsdirektør når

mattryggheten er eller kan være truet (beredskapsklasse 2 og 3).

Salgsdirektør og Logistikksjef skal også varsles

Det skal umiddelbart kalles inn til lokalt HACCP-mote for å

kartlegge mulige årsaker til hendelsen, skadeomfang og påkrevde

strakstiltak. Kvalitetssjef CNO deltar.

Ved hendelser relatert til beredskapsklasse 3 skal det loggføres

alle som har vært i eller på anlegget/ i lokalet. Uvedkommende

personer og båter skal vises bort. Stropping av kasser og

plombering av transportbiler vurderes.

Renholdsplan og hygienereglement følges.

På instruks fra Kvalitetssjef skal det tas ut prøver til analyse.

Sørge for at sporingsdokumentasjon foreligger til en hver tid.

Utarbeide massebalanse og oversikt over kunder som har mottatt

aktuell fisk. Massebalansen må IKKE baseres på faktura, men også

på ordre som venter på å bli fakturert

Hvem

Kvalitetsleder

slakteri

Krav til utførelse
Varsle i henhold til varslingsmatrise (kapittel 3, tabell

2) og informere om situasjonen, potensielle

konsekvenser og iverksatte tiltak. Be om bistand til

håndtering ved behov.

• Dersom hendelsen kan ha påvirkning på

mattryggheten skal det innkalles til

beredskapsmøte snarest mulig (normalt innen 1
time etter første varsel).

• Administrerende Direktør, Salgsdirektør,

Kvalitetssjef

Kvalitetsleder

slakteri

Slakterisjef

Slakterisjef

Kvalitetsleder

Logistikksjef

slakteri

Logistikksjef/

Logistikksjef

slakteri

Hvem
Beredskapsleder

Beredskapsleder
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Logistikksjef og Kvalitetssjef skal alltid være del
av beredskapsmøtene i 2. linje i tillegg til faste
medlemmer definert i kapittel 4:
Beredskapsnivåer og ansvar.

Avklare fakta • Hva har skjedd? Beredskapsleder

• Hvordan og når skjedde det?

• Hva kan være årsak til problemet?

• Hvem kan potensielt være skadet?

• Hvilke tiltak er iverksatt i første linje? Sjekke blant
annet at massebalanse er utført, hvem er varslet
og om ytterligere analyser er iverksatt

• Delegerer ansvar slik at spørsmålene over
besvares for en raskest mulig oversikt over
situasjonen.

• Avklare om tilbaketrekking av produkt er

påkrevet Kvalitetssjef

For å avdekke om en substans er heiskadelig kan man
kontakte Mattilsynet v Per Helge Enochsen

(ressursgruppe på mattrygg het i sjomatindustrien),
giftinformasjonen (helsenorge.no) eller andre
fagmyndigheter.

Varsle myndigheter og • Mattilsynet varsles alltid ved hendelser som Kvalitetskoordinator i
sertifiseringsorgan påvirker mattryggheten. regionen

Følgende funn på produktprøve fersk laks skal
alltid (men ikke begrenset til) varsles Mattilsynet:

0 Påvisning av Listeria monotygenes på
kjottprve, 25 gram

0 Påvisning av E.coli

0 Påvisning av Salmonella sp

Følgende funn på vann/is skal også varsles
Matilsynet:

0 Påvisning av E.coli

0 Påvisning av Intestinale enterekokker
Tlf. Mattilsynet: 22 40 00 00

• DNV-GL varsles i hht. ISO 22000 pkt. 5.6 .

• Andre myndigheter varsles avhengig av marked .

• All varsling skal foretas skriftlig og ved varsling til

Mattilsynet skal "Varslingsskjema mistanke
om_bekreftet fare for matvaretrygghet "
benyttes.

Varsle kunder • Varsle aktuelle kunder hvis mattryggheten for Salgsdirektor

forbruker er påvirket. Kunder skal alltid varsles
ved funn beskrevet under varsling til Mattilsynet Slakterisjef

• Varsling til sm&kunder som har kjopt /f&tt fisk
direkte på slakteriet

Spore partier og varsle Med massebalansen som utgangspunkt, utarbeide Logistikksjef
transportør oversikt over alle batcher fra berørte partier, og

eventuelt partier i forkant/etterkant av hendelsen

Melde fra til Ta kontakt med Ketil Olsen og sørge for at sak meldes Slakterisjef
forsikringsselskap til forsikringsselskap

Vurdere karantene Ved tvilstilfeller skal produkter settes i karantene. Beredskapsleder
Dersom det bekreftes at produktet ikke medfører (beslutning)
helsefare for forbruker frigis varene.

Vurdere destruksjon Dersom produktet medfører en helsefare for Beredskapsleder
forbruker skal partier som er gjenværende hos CNO (beslutning)

destrueres.

Vurdere tilbakekalling Ved påvisning av forhold som medfører helseskade Beredskapsleder
av produkt for forbruker som er distribuert til markedet, skal (beslutning)
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produktet tilbakekalles. Følgende tiltak må
iverksettes:

• Avdekke hvor mye og hvilket parti det gjelder
(se massebalanse)

• Spore aktuelt parti

• Dersom mulig: omdirigere partiet til
nermeste kjle/fryselager. Alternativt
oppbevares i bilen inntil videre

• Varsle kunder og kreve at all videreforedling
stanses, og at evet. videre distribuerte varer
tilbakekalles

• Ved tilbakekalling skal offentligheten varsles
(plikt med hjemmel i Matloven)

Loggforing/rapportering Loggfore alle observasjoner, tiltak, statusmøter og
hvem som er varslet

Logistikksjef slakteri

Logistikksjef CNO
Logistikksjef CNO

Salgsdirektor

Kommunikasjonsansvarlig
CNO

Kvalitetskoordinator i
regionen
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1.7. Sjekkliste ytre miljø

Tiltak førstelinje
Ettersyn/

tilstedeværelse

Stoppe operasjon

Sikre verdier

Varsle

Krav til utførelse
Uplanlagte utslipp kan oppstå og krever ekstra oppmerksomhet for

eksempel ved

·overfringer av kjemikalier som drivstoff og ensilasje

·lensing av kjilvann fra bater der kjemikalier er slt

·mekanisk svikt, lekkasjer på tanker, ventiler, slanger og annet utstyr

·utslipp av f.eks olje fra eksterne båter som driver mot våre anlegg

·ukontrollerte utslipp av organisk materiale som for

·utslipp av blodvann fra slakteri eller overlpsvann fra settefisk

Stoppe eventuelle overføringer som medfører utslipp

Stoppe f@ring og evt. andre aktiviteter i anlegg

Tette lekkasjer/ overføre eventuelle kjemikalier fra lekk tank til tett tank

Taue vekk verdier som er truet av forurensning

Varsle nødetater og internt i Cermaq i tråd med lokalitetens gjeldende alarmplan

Brann 110 - Politi 112 - Ambulanse 113 - VHF kanal 16

Tiltak andrelinje
Kvalitetssikre

førstelinje håndtering

Vurdere bemanning/

tilkalle personell

Dialog med

myndigheter

Varsle eksterne parter

Varsle tredjelinje

Loggforing/

rapportering

Krav til utførelse
Sjekk om tiltak for å redusere utslipp er iverksatt og nødetater er varslet

Vurdere behov for ekstra ressurser til å håndtere situasjonen, og avløsere ved

vedvarende operasjoner.

Varsle Fylkesmann. Dersom utslipp kan komme i konflikt med skipstrafikk: varsle

Kystverkets vaktsentral (NAVCO). Oppfølging myndigheter i etterkant av hendelse.

Naboanlegg varsles

Utslipp definert som beredskapshendelser skal umiddelbart varsles til

kontaktpersoner i tredjeline.

Loggføre alle observasjoner, tiltak, statusmøter, hvem som er varslet
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1.8. Sjekkliste Sabotasje / mistanke om sabotasje

Tiltak førstelinje

Sikre bevis

Tiltak andrelinje

Undersøke/ bekrefte
mistanker

Varsle tredjelinje

Kommunikasjon

Krav til utførelse

Varsle andrelinje i hht. gjeldende alarmplan

Ta hånd om bevismaterialet dersom det er fare for at det forsvinner: produkt,
emballasje eller fremmedlegeme. Ta bilder.

Unngå direkte kontakt med bevismaterialet/ gjenstandene

Noter navn på personer som berørt bevismaterialet og tidspunkt

Oppbevar bevismaterialet på et sikkert sted

Krav til utførelse

Påse at bevismaterialet blir oversendt politiet, myndigheter eller andre som skal
undersøke det.

Unngå å trekke konklusjoner før bevismaterialet er gransket. Ikke stol på rykter og
antagelser gjort av uerfarne personer.

Beredskapsleder varsler ledergruppen inkl. Adm Dir.

Vær forsiktig med å gi ut detaljer om hendelsen til media og andre stakeholders.
Det kan medføre copy cat effekt og lignende tilfeller kan oppstå andre steder.

Presiser ovenfor alle involverte kravet om konfidensiell behandling

Unngå at eksterne parter uttaler seg om saken
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1.9. Sjekkliste 3. linje

Sette fokus

Det strategiske nivået skal fokusere utover og beskytte Cermaq sitt merkenavn og redusere

konsekvensene for selskapet gjennom følgende oppgaver og fokus:

• Kommunikasjon

• Tilstedeværelse for personell (høyt nivå)

• Finans

• Forsikring

• Juridiske forhold

Definere potensialet av hendelsen

• Mennesker

• Ytre miljg

• Verdier

• Omdømme

Hvilke konsekvenser kan hendelsen få får Cermaq Norway på kort og lang sikt?

Stakeholderanalyse

Det må identifiseres hvem som er relevante stakeholdere eksternt og internt:

• Hvem bør vi kommunisere med/ ta kontakt med?

• Hvem bør vi ikke kontakte?

• Hvem kan vi vente med å kommunisere med til de kontakter oss?

Kommunikasjon

• Hvem svarer når vi får henvendelser?

• Pressemelding?

• Er varsling av evt. pårørende iverksatt av 2.linje?

• Hva sier vi på våre websider?

Se for øvrig kapittel 2.4 om Mediahåndtering
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Søknad anlegg konfigurasjon med GPS koordinater ramme, flåter og anker punkter lokalitet 30156 "Anevika" Steigen kommune 2019

Hjørne Korrdinater ytterpunkter anlegg  merket røde

A1 68*00.482 N 15*15.833 Ø

A2 68*00.447 N 15*15.943 Ø

A3 68*00.412 N 15*16.052 Ø

A4 68*00.377 N 15*16.161 Ø

A5 68*00.342 N 15*16.271 Ø

A6 68*00.307 N 15*16.381 Ø

A7 68*00.272 N 15*16.491 Ø

A8 68*00.237 N 15*16.601 Ø

B1 68*00.441 N 15*15.739 Ø

B2 68*00.406 N 15*15.849 Ø

B3 68*00.371 N 15*15.959 Ø

B4 68*00.336 N 15*16.069 Ø

B5 68*00.301 N 15*16.178 Ø

B6 68*00.266 N 15*16.288 Ø

B7 68*00.231 N 15*16.397 Ø

B8 68*00.196 N 15*16.507 Ø

C1 68*00.421 N 15*15.694 Ø

C2 68*00.386 N 15*15.804 Ø

C3 68*00.350 N 15*15.913 Ø

C4 68*00.315 N 15*16.023 Ø

C5 68*00.280 N 15*16.133 Ø

C6 68*00.245 N 15*16.242 Ø

C7 68*00.210 N 15*16.351 Ø

C8 68*00.175 N 15*16.460 Ø

D1 68*00.379 N 15*15.600 Ø

D2 68*00.344 N 15*15.710 Ø

D3 68*00.309 N 15*15.820 Ø

D4 68*00.274 N 15*15.930 Ø

D5 68*00.239 N 15*16.040 Ø

D6 68*00.204 N 15*16.149 Ø

D7 68*00.169 N 15*16.258 Ø

D8 68*00.134 N 15*16.367 Ø

Midtkoordinat anlegg:

68*00.308 N 15*16.100 Ø

Anker koordinater anleggs fortøyninger:

Anker-line 1 68*00.409 N 15*15.431 Ø

Anker-line 2 68*00.442 N 15*15.401 Ø

Anker-line 3 68*00.472 N 15*15.455 Ø

Anker-line 4 68*00.494 N 15*15.464 Ø

Anker-line 5 68*00.525 N 15*15.477 Ø

Anker-line 6 68*00.558 N 15*15.482 Ø

Anker-line 7 68*00.576 N 15*15.480 Ø

Anker-line 8 68*00.626 N 15*15.457 Ø

Anker-line 9 68*00.890 N 15*16.778 Ø

Anker-line 10 68*00.327 N 15*15.482 Ø

Anker-line 11 68*00.855 N 15*16.887 Ø

Anker-line 12 68*00.282 N 15*15.568 Ø

Anker-line 13 68*00.821 N 15*16.995 Ø

Anker-line 14 68*00.239 N 15*15.659 Ø

Anker-line 15 68*00.768 N 15*17.049 Ø

Anker-line 16 68*00.201 N 15*15.764 Ø



Anker-line 17 68*00.710 N 15*17.107 Ø

Anker-line 18 68*00.155 N 15*15.851 Ø

Anker-line 19 68*00.656 N 15*17.158 Ø

Anker-line 20 68*00.117 N 15*15.954 Ø

Anker-line 21 68*00.594 N 15*17.216 Ø

Anker-line 22 68*00.070 N 15*16.034 Ø

Anker-line 23 68*00.544 N 15*17.299 Ø

Anker-line 24 68*00.034 N 15*16.140 Ø

Anker-line 25 67*59.938 N 15*17.970 Ø

Anker-line 26 67*59.855 N 15*17.814 Ø

Anker-line 27 67*59.800 N 15*17.877 Ø

Anker-line 28 67*59.806 N 15*17.704 Ø

Anker-line 29 67*59.786 N 15*17.657 Ø

Anker-line 30 67*59.724 N 15*17.701 Ø

Anker-line 31 67*59.745 N 15*17.565 Ø

Anker-line 32 67*59.677 N 15*17.379 Ø

Anker koordinater på flåte Nr. 1

Midtkoordinat Flåte 1.

68*00.433 N 15*15.554 Ø

Hjørne E1: 68*00.443 N 15*15.569 Ø

Hjørne E2: 68*00.423 N 15*15.569 Ø

Hjørne E3: 68*00.424 N 15*15.540 Ø

Hjørne E4: 68*00.443 N 15*15*541 Ø

Anker-line F1 68*00.343 N 15*15.522 Ø

Anker-line F2 68*00.349 N 15*15.496 Ø

Anker-line F3 68*00.413 N 15*15.463 Ø

Anker-line F4 68*00.450 N 15*15.463 Ø

Anker-line F5 68*00.487 N 15*15.509 Ø

Anker-line F6 68*00.489 N 15*15.532 Ø

Anker-line F7 68*00.469 N 15*15.764 Ø

Anker-line F8 68*00.400 N 15*15.725 Ø

Anker koordinater på flåte Nr. 2

Midtkoordinat Flåte 2.

68*00.310 N 15*15.726 Ø

Hjørne H1: 68*00.323 N 15*15.709 Ø

Hjørne H2: 68*00.305 N 15*15.764 Ø

Hjørne H3: 68*00.296 N 15*15.743 Ø

Hjørne H4: 68*00.314 N 15*15.688 Ø

Anker-line G1 68*00.449 N 15*15.436 Ø

Anker-line G2 68*00.393 N 15*15.818 Ø

Anker-line G3 68*00.357 N 15*15.930 Ø

Anker-line G4 68*00.264 N 15*15.949 Ø

Anker-line G5 68*00.235 N 15*15.883 Ø

Anker-line G6 68*00.245 N 15*15.663 Ø

Anker-line G7 68*00.279 N 15*15.578 Ø

Anker-line G8 68*00.340 N 15*15.517 Ø

Storskljæret 23.04-2019
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Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Informasjon
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).  

Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Skjemaet 
gjelder alle typer akvakultur i land- og sjøbaserte anlegg, med unntak av havbeite, som har eget skjema.  

Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, dyrevelferds-, forurensnings-, naturmangfold-, 
frilufts-, vannressurs- og havne- og farvannsloven. Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger 
er gitt. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Dersom 
obligatoriske felt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.  

Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetene legge prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 
til 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale 
vannforvaltningsplanene, vedtatt med hjemmel i vannforskriften. Ved vurderingen av om tillatelse kan gis 
etter akvakulturloven vil fylkeskommunen ta stilling til hvorvidt eventuelle vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn er tilfredsstillende utredet i henhold til regelverket om konsekvensutredning. Utfyllende 
opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet kan forenkle søknadsbehandlingen og forhindre at 
myndighetene må innhente supplerende opplysninger på senere tidspunkt. Opplysninger utover det som 
konkret etterspørres i skjemaet kan lastes opp på siden «andre vedlegg».  

Søker skal avklare offentligrettslige forhold i forbindelse med søknaden. Søknader som er i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven eller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold- eller 
kulturminneloven avvises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke 
at søker er unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel 
bygningsmyndighetene. Privatrettslige forhold må avklares mellom partene. 

Som hovedregel er opplysningene gitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. 
Opplysninger om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, som omfattes av 
forvaltningsloven § 13, skal likevel unntas fra offentlighet, jf. offentleglova § 13.  

Ytterligere informasjon vedrørende utfylling av skjemaet kan fås ved henvendelse til den aktuelle 
fylkeskommune. Spørsmål vedrørende utfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter 
laksetildelingsforskriften kan rettes til Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen. 

Opplysninger som gis i dette skjemaet kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller 
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme 
opplysningene.  

Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 
00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495. 

Saksgang for akvakultursøknad - tekst (pdf) 

Saksgang for akvakultursøknad - grafisk visning (pdf) 
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Opplysninger om søker
Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)

Søknad

Organisasjon

Knut
Fornavn 

Andersen
Etternavn 

97099265
Telefon 

97099265
mobil 

knut@steigenlive.com
E-postadresse 

ja 
nei 

Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

organisasjon 
privatperson 

Hvem er søker 

961922976
Organisasjonsnummer 

CERMAQ NORWAY AS
Organisasjonsnavn 

 
Adresse 

8286 NORDFOLD
Postnr./-sted 

post.norway@cermaq.com
E-postadresse 
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Hva søkes det om
Art

Annen fiskeart
Annen akvakulturart
Type akvakulturtillatelse

Type søknad

Tillatelser 1

Tillatelser 2

Tillatelser 3

Tillatelser 4

Tillatelser 5

Tillatelser 6

laks, ørret og regnbueørret 
annen art 

Art 

kommersiell 
fiskepark 
forskning 
slaktemerd 
undervisning 
visning 
utvikling 

Formål 

matfisk 
Produksjonsform 

settefisk 
  

stamfisk 
  

økologisk matfisk 
  

klarering av ny lokalitet 
endring av eksisterende lokalitet 

Type søknad 

flytende anlegg 
landbasert anlegg 

Type anlegg 

ja 
nei 

Foreligger det tillatelsesnummer? 

N HM0009
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0005
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0014
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0041
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0042
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0043
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 
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Tillatelser 7

Tillatelser 8

Tillatelser 9

Tillatelser 10

Tillatelser 11

Samlokalisering

Legg til andre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 1

Legg til andre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 2

Legg til andre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 3

Supplerende opplysninger

N SG0044
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0045
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0050
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0049
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0051
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

ja 
nei 

Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

ja 
nei 

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 

Fylke
  

Kommune
  

Nummer
  

N
Tillatelsesnummer (FF-KK-9999) 

SG
  

37
  

Fylke
  

Kommune
  

Nummer
  

N
Tillatelsesnummer (FF-KK-9999) 

SG
  

38
  

Fylke
  

Kommune
  

Nummer
  

N
Tillatelsesnummer (FF-KK-9999) 

SG
  

39
  

Det er søkt om klarering av visningstillatelse og tillatelse Grønn C for 
lokaliteten.

Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 
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Område/lokalitet
Lokalitet

Region

ja 
nei 

Har søker tillatelser klarert på lokaliteten fra før? 

30156 ANEVIK
Velg lokalitet 

Nordland
Fylke 

STEIGEN
Kommune 

 
Fiskeridirektoratets region 

ja 
nei 

Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt? 
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Søknaden
Endring av lokalitet

Endring gjelder

Anleggets midtpunkt

Anleggets ytterpunkt 1

Anleggets ytterpunkt 2

Anleggets ytterpunkt 3

Anleggets ytterpunkt 4

Anleggets ytterpunkt 5

Anleggets ytterpunkt 6

Vedlegg

30156
Lokalitetsnummer 

arealbruk 
  

avgrensning (biomasse, dekar, antall eller volum) 
  

2 600
Økning 

tonn biomasse
  

8 000
Totalt etter endring 

tonn biomasse
  

tillatelse til ny innehaver på lokaliteten 
  

endring av art 
  

forenklet behandling 
  

annet 
  

68

Koordinater midpunkt (grader og 
desimalminutter) 

00.308

  

15

  

16.100

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.482

  

15

  

15.833

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.237

  

15

  

16.601

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.134

  

15

  

16.367

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.379

  

15

  

15.600

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.433

  

15

  

15.554

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.310

  

15

  

15.726

  

Søknad MTB og Areal Anevik 2019.xlsx
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Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg

Arealinteresser

Vedlegg

ja 
nei 
foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

Arealplan Steigen - Økssundet..png

Søknaden omfatter areal til både produksjonsanlegg (merder med 
fortøyninger), og 2 flåter med fortøyninger. I skjemaet ovenfor er det 
lagt inn de fire hjørnene på rammefortøyningen/merdanlegget, samt 
midtkoordinater for de to flåtene. Samlet sett avgrenser dette 
overflåtearealet som omsøkes (merk dog at flåtekoordinatet er midtpunkt 
flåte - selve flåten kommer da noen meter utenfor midtpunktet. Samtlige 
koordinater for rammefortøyning anlegg, ankre/fortøyningsliner, samt 
begge flåtene med fortøyninger, er vist i vedlagte Excel-fil.

Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under): 

I Yggdrasil - Fiskeri er det registrert gytefelt torsk og fiskeplasser 
passive redskaper i området. Det er gjennomført møte med Steigen 
fiskarlag for å informere om kommende søknad.

Hvilken annen bruk/interesser er det i området? 

Ingen vedlegg er lagt til
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Helse- og velferdshensyn
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Hensyn til smittevern og dyrehelse 1

Hensyn til smittevern og dyrehelse 2

Hensyn til smittevern og dyrehelse 3

Driftsform

Vedleggskrav

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Ingen vesentlige, med unntak av lokaliteter som angitt nedenfor.
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km). 

10518 Horsvågen
Stedsnavn 

Matfisklokalitet Cermaq
Virksomhet 

11320 Oksøy
Stedsnavn 

Matfisklokalitet Cermaq
Virksomhet 

Steinslandsvassdraget
Stedsnavn 

Lakseførende vassdrag, ca 5 km unna. 
Virksomhet 

Konvensjonell merdbasert matfiskproduksjon i sjø, med fôrflåte.
Driftsform 

Internkontrollsystem
  

Beredskapsplan
  

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
  

Cermaq IK innholdsfortegnelse 2018.xlsx

Beredskapsplan Cermaq Norway (2).pdf

Beredskapsplan Cermaq Norway (1).pdf

Ingen vedlegg er lagt til
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Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

Miljøtilstand

Vedlegg

Vedlegg

Strømmåling fra utslippspunktet

Vedlegg

Salinitet (ved utslipp til sjø)

5 500
Årlig planlagt produksjon i tonn 

6 500
Forventet fôrforbruk i tonn 

ja 
nei 

B-undersøkelse (iht. NS 9410) 

1
Tilstandsklasse jf. B-undersøkelse 

ja 
nei 

C-undersøkelse (iht. NS 9410) 

ja 
nei 

Alternativ miljøundersøkelse 

ja 
nei 

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

ja 
nei 

Undersøkelse av biologisk mangfold mm. 

Rapport 10020.02 Anevik B-und (forund) 2018.pdf

Rapport 10020.01 Anevik 30156 forundersøkelse 2018.pdf

3,3
Vannutskriftingsstrøm 

4,9
Spredningsstrøm 

 
Bunnstrøm 

61347.02 Strømrapport Anevik.pdf

 
Maks 

 
Dybde 

 
Tidspunkt 

 
dato     

 
Min 

 
Dybde 

 
Tidspunkt 

 
dato     
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Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

Fyr og lykter

Andre opplysninger

Kart og anleggsskisse
Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Andre vedlegg
Vedlegg

Andre vedlegg

Vedlegg

 
Minste avstand til trafikkert farled/areal 

Hurtigbåt Bodø - Svolvær med anløp i Skutvik, operatør Boreal AS. 
Bilfergerute (sommerrute) Skutvik-Svolvær, operatør Torghatten Nord AS.

Rutegående trafikk i området 

hvit 
grønn 
rød 
ingen 

Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter 

Anlegget ligger "teknisk sett" i hvit sektor fra fyrlykt Galten sør for 
Skutvik, men slik anlegget ligger plassert opp mot land på Lundøya er 
dette ikke problematisk for faktisk trafikk i området. Videre ligger 
anlegget i rød sektor fra Skutvik fyrlykt.

Oppgi andre relevante opplysninger 

Anevik 2019 sjøkart.tiff

Anevik 2019 vs arealplan.png

Ingen vedlegg er lagt til

Anevik 2019 anleggsskisse.tiff

Ingen vedlegg er lagt til

kvittering Fiskeridirektoratet geb.Anevik.pdf

Følgebrev søknad. 
Modellering av kapasitet for oppdrett i Økssundet.

Beskriv andre vedlegg 

Anevik 2019 - økt MTB & areal - følgebrev NFK.pdf

Modellering Økssundet.pdf
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Merknad
Merknad

Bekreftelse

Se følgebrev for overordnede kommentarer rundt søknaden. 
 
Merknad miljø: 
Angitt årlig produksjon (5.500 tonn) og fôrforbruk (6.500 tonn) er 
gjennomsnittstall per år, hvor det er tatt utgangspunkt i utsett på 
lokaliteten annet hvert år. Produksjon og fôrforbruk per generasjon er 
dermed det dobbelte av oppgitte tall i skjemaet.  
Oppgitt produksjon og fôrforbruk på Oksøy tar hensyn til at fisken 
overflyttes fra Horsvågen, hvor første del av produksjonen i sjø foregår 
(dvs. at de oppgitte tallene kun gjelder utfôring og tilvekst som skjer 
på Oksøy). 
 
Merknad vedlegg IK/beredskap: 
Innholdsfortegnelse for Cermaqs internkontrollsystem følger vedlagt. 
Konkrete dokumenter fremskaffes på forespørsel. 
Beredskapsplan er vedlagt 2 filer, fordi filstørrelsen var for stor for 
opplasting som én enkelt fil. 
 
Forundersøkelse:  
Siden søknaden omfatter en vesentlig endring av areal og økning av volum 
er det gjennomført ny forundersøkelse iht NS9410:2016. Undersøkelsen er 
dokumentert i 2 separate rapporter, for hhv. B- og C-undersøkelse. 
 
Strømmålinger:  
Rapport med strømmålinger på 5, 15 og spredningsstrøm følger vedlagt. 
Måling av bunnstrøm har dessverre vært utelatt i de gjennomførte 
målingene, men tas nå som tilleggsmåling. Oppdatert rapport med 
bunnstrøm vil bli ettersendt, i god tid før sektormyndighetenes 
behandling av søknaden.

Her kan du legge inn eventuelle merknader 

Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte 
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Søknad anlegg konfigurasjon med GPS koordinater ramme, flåter og anker punkter lokalitet 30156 "Anevika" Steigen kommune 2019

Hjørne Korrdinater ytterpunkter anlegg  merket røde

A1 68*00.482 N 15*15.833 Ø

A2 68*00.447 N 15*15.943 Ø

A3 68*00.412 N 15*16.052 Ø

A4 68*00.377 N 15*16.161 Ø

A5 68*00.342 N 15*16.271 Ø

A6 68*00.307 N 15*16.381 Ø

A7 68*00.272 N 15*16.491 Ø

A8 68*00.237 N 15*16.601 Ø

B1 68*00.441 N 15*15.739 Ø

B2 68*00.406 N 15*15.849 Ø

B3 68*00.371 N 15*15.959 Ø

B4 68*00.336 N 15*16.069 Ø

B5 68*00.301 N 15*16.178 Ø

B6 68*00.266 N 15*16.288 Ø

B7 68*00.231 N 15*16.397 Ø

B8 68*00.196 N 15*16.507 Ø

C1 68*00.421 N 15*15.694 Ø

C2 68*00.386 N 15*15.804 Ø

C3 68*00.350 N 15*15.913 Ø

C4 68*00.315 N 15*16.023 Ø

C5 68*00.280 N 15*16.133 Ø

C6 68*00.245 N 15*16.242 Ø

C7 68*00.210 N 15*16.351 Ø

C8 68*00.175 N 15*16.460 Ø

D1 68*00.379 N 15*15.600 Ø

D2 68*00.344 N 15*15.710 Ø

D3 68*00.309 N 15*15.820 Ø

D4 68*00.274 N 15*15.930 Ø

D5 68*00.239 N 15*16.040 Ø

D6 68*00.204 N 15*16.149 Ø

D7 68*00.169 N 15*16.258 Ø

D8 68*00.134 N 15*16.367 Ø

Midtkoordinat anlegg:

68*00.308 N 15*16.100 Ø

Anker koordinater anleggs fortøyninger:

Anker-line 1 68*00.409 N 15*15.431 Ø

Anker-line 2 68*00.442 N 15*15.401 Ø

Anker-line 3 68*00.472 N 15*15.455 Ø

Anker-line 4 68*00.494 N 15*15.464 Ø

Anker-line 5 68*00.525 N 15*15.477 Ø

Anker-line 6 68*00.558 N 15*15.482 Ø

Anker-line 7 68*00.576 N 15*15.480 Ø

Anker-line 8 68*00.626 N 15*15.457 Ø

Anker-line 9 68*00.890 N 15*16.778 Ø

Anker-line 10 68*00.327 N 15*15.482 Ø

Anker-line 11 68*00.855 N 15*16.887 Ø

Anker-line 12 68*00.282 N 15*15.568 Ø

Anker-line 13 68*00.821 N 15*16.995 Ø

Anker-line 14 68*00.239 N 15*15.659 Ø

Anker-line 15 68*00.768 N 15*17.049 Ø

Anker-line 16 68*00.201 N 15*15.764 Ø



Anker-line 17 68*00.710 N 15*17.107 Ø

Anker-line 18 68*00.155 N 15*15.851 Ø

Anker-line 19 68*00.656 N 15*17.158 Ø

Anker-line 20 68*00.117 N 15*15.954 Ø

Anker-line 21 68*00.594 N 15*17.216 Ø

Anker-line 22 68*00.070 N 15*16.034 Ø

Anker-line 23 68*00.544 N 15*17.299 Ø

Anker-line 24 68*00.034 N 15*16.140 Ø

Anker-line 25 67*59.938 N 15*17.970 Ø

Anker-line 26 67*59.855 N 15*17.814 Ø

Anker-line 27 67*59.800 N 15*17.877 Ø

Anker-line 28 67*59.806 N 15*17.704 Ø

Anker-line 29 67*59.786 N 15*17.657 Ø

Anker-line 30 67*59.724 N 15*17.701 Ø

Anker-line 31 67*59.745 N 15*17.565 Ø

Anker-line 32 67*59.677 N 15*17.379 Ø

Anker koordinater på flåte Nr. 1

Midtkoordinat Flåte 1.

68*00.433 N 15*15.554 Ø

Hjørne E1: 68*00.443 N 15*15.569 Ø

Hjørne E2: 68*00.423 N 15*15.569 Ø

Hjørne E3: 68*00.424 N 15*15.540 Ø

Hjørne E4: 68*00.443 N 15*15*541 Ø

Anker-line F1 68*00.343 N 15*15.522 Ø

Anker-line F2 68*00.349 N 15*15.496 Ø

Anker-line F3 68*00.413 N 15*15.463 Ø

Anker-line F4 68*00.450 N 15*15.463 Ø

Anker-line F5 68*00.487 N 15*15.509 Ø

Anker-line F6 68*00.489 N 15*15.532 Ø

Anker-line F7 68*00.469 N 15*15.764 Ø

Anker-line F8 68*00.400 N 15*15.725 Ø

Anker koordinater på flåte Nr. 2

Midtkoordinat Flåte 2.

68*00.310 N 15*15.726 Ø

Hjørne H1: 68*00.323 N 15*15.709 Ø

Hjørne H2: 68*00.305 N 15*15.764 Ø

Hjørne H3: 68*00.296 N 15*15.743 Ø

Hjørne H4: 68*00.314 N 15*15.688 Ø

Anker-line G1 68*00.449 N 15*15.436 Ø

Anker-line G2 68*00.393 N 15*15.818 Ø

Anker-line G3 68*00.357 N 15*15.930 Ø

Anker-line G4 68*00.264 N 15*15.949 Ø

Anker-line G5 68*00.235 N 15*15.883 Ø

Anker-line G6 68*00.245 N 15*15.663 Ø

Anker-line G7 68*00.279 N 15*15.578 Ø

Anker-line G8 68*00.340 N 15*15.517 Ø

Storskljæret 23.04-2019



Frode Holmvåg

Cermaq Nordland



  

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Informasjon
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).  

Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Skjemaet 
gjelder alle typer akvakultur i land- og sjøbaserte anlegg, med unntak av havbeite, som har eget skjema.  

Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, dyrevelferds-, forurensnings-, naturmangfold-, 
frilufts-, vannressurs- og havne- og farvannsloven. Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger 
er gitt. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Dersom 
obligatoriske felt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.  

Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetene legge prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 
til 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale 
vannforvaltningsplanene, vedtatt med hjemmel i vannforskriften. Ved vurderingen av om tillatelse kan gis 
etter akvakulturloven vil fylkeskommunen ta stilling til hvorvidt eventuelle vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn er tilfredsstillende utredet i henhold til regelverket om konsekvensutredning. Utfyllende 
opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet kan forenkle søknadsbehandlingen og forhindre at 
myndighetene må innhente supplerende opplysninger på senere tidspunkt. Opplysninger utover det som 
konkret etterspørres i skjemaet kan lastes opp på siden «andre vedlegg».  

Søker skal avklare offentligrettslige forhold i forbindelse med søknaden. Søknader som er i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven eller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold- eller 
kulturminneloven avvises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke 
at søker er unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel 
bygningsmyndighetene. Privatrettslige forhold må avklares mellom partene. 

Som hovedregel er opplysningene gitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. 
Opplysninger om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, som omfattes av 
forvaltningsloven § 13, skal likevel unntas fra offentlighet, jf. offentleglova § 13.  

Ytterligere informasjon vedrørende utfylling av skjemaet kan fås ved henvendelse til den aktuelle 
fylkeskommune. Spørsmål vedrørende utfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter 
laksetildelingsforskriften kan rettes til Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen. 

Opplysninger som gis i dette skjemaet kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller 
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme 
opplysningene.  

Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 
00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495. 

Saksgang for akvakultursøknad - tekst (pdf) 

Saksgang for akvakultursøknad - grafisk visning (pdf) 
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Opplysninger om søker
Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)

Søknad

Organisasjon

Knut
Fornavn 

Andersen
Etternavn 

97099265
Telefon 

97099265
mobil 

knut@steigenlive.com
E-postadresse 

ja 
nei 

Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

organisasjon 
privatperson 

Hvem er søker 

961922976
Organisasjonsnummer 

CERMAQ NORWAY AS
Organisasjonsnavn 

 
Adresse 

8286 NORDFOLD
Postnr./-sted 

post.norway@cermaq.com
E-postadresse 
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Hva søkes det om
Art

Annen fiskeart
Annen akvakulturart
Type akvakulturtillatelse

Type søknad

Tillatelser 1

Tillatelser 2

Tillatelser 3

Tillatelser 4

Tillatelser 5

Tillatelser 6

laks, ørret og regnbueørret 
annen art 

Art 

kommersiell 
fiskepark 
forskning 
slaktemerd 
undervisning 
visning 
utvikling 

Formål 

matfisk 
Produksjonsform 

settefisk 
  

stamfisk 
  

økologisk matfisk 
  

klarering av ny lokalitet 
endring av eksisterende lokalitet 

Type søknad 

flytende anlegg 
landbasert anlegg 

Type anlegg 

ja 
nei 

Foreligger det tillatelsesnummer? 

N HM0009
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0005
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0014
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0041
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0042
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0043
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 
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Tillatelser 7

Tillatelser 8

Tillatelser 9

Tillatelser 10

Tillatelser 11

Samlokalisering

Legg til andre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 1

Legg til andre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 2

Legg til andre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 3

Supplerende opplysninger

N SG0044
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0045
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0050
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0049
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

N SG0051
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

ja 
nei 

Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

ja 
nei 

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 

Fylke
  

Kommune
  

Nummer
  

N
Tillatelsesnummer (FF-KK-9999) 

SG
  

37
  

Fylke
  

Kommune
  

Nummer
  

N
Tillatelsesnummer (FF-KK-9999) 

SG
  

38
  

Fylke
  

Kommune
  

Nummer
  

N
Tillatelsesnummer (FF-KK-9999) 

SG
  

39
  

Det er søkt om klarering av visningstillatelse og tillatelse Grønn C for 
lokaliteten.

Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 
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Område/lokalitet
Lokalitet

Region

ja 
nei 

Har søker tillatelser klarert på lokaliteten fra før? 

30156 ANEVIK
Velg lokalitet 

Nordland
Fylke 

STEIGEN
Kommune 

 
Fiskeridirektoratets region 

ja 
nei 

Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt? 
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Søknaden
Endring av lokalitet

Endring gjelder

Anleggets midtpunkt

Anleggets ytterpunkt 1

Anleggets ytterpunkt 2

Anleggets ytterpunkt 3

Anleggets ytterpunkt 4

Anleggets ytterpunkt 5

Anleggets ytterpunkt 6

Vedlegg

30156
Lokalitetsnummer 

arealbruk 
  

avgrensning (biomasse, dekar, antall eller volum) 
  

2 600
Økning 

tonn biomasse
  

8 000
Totalt etter endring 

tonn biomasse
  

tillatelse til ny innehaver på lokaliteten 
  

endring av art 
  

forenklet behandling 
  

annet 
  

68

Koordinater midpunkt (grader og 
desimalminutter) 

00.308

  

15

  

16.100

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.482

  

15

  

15.833

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.237

  

15

  

16.601

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.134

  

15

  

16.367

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.379

  

15

  

15.600

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.433

  

15

  

15.554

  

68

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.310

  

15

  

15.726

  

Søknad MTB og Areal Anevik 2019.xlsx

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) - FD0002-1672116
Side 6 av 11



Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg

Arealinteresser

Vedlegg

ja 
nei 
foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

Arealplan Steigen - Økssundet..png

Søknaden omfatter areal til både produksjonsanlegg (merder med 
fortøyninger), og 2 flåter med fortøyninger. I skjemaet ovenfor er det 
lagt inn de fire hjørnene på rammefortøyningen/merdanlegget, samt 
midtkoordinater for de to flåtene. Samlet sett avgrenser dette 
overflåtearealet som omsøkes (merk dog at flåtekoordinatet er midtpunkt 
flåte - selve flåten kommer da noen meter utenfor midtpunktet. Samtlige 
koordinater for rammefortøyning anlegg, ankre/fortøyningsliner, samt 
begge flåtene med fortøyninger, er vist i vedlagte Excel-fil.

Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under): 

I Yggdrasil - Fiskeri er det registrert gytefelt torsk og fiskeplasser 
passive redskaper i området. Det er gjennomført møte med Steigen 
fiskarlag for å informere om kommende søknad.

Hvilken annen bruk/interesser er det i området? 

Ingen vedlegg er lagt til
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Helse- og velferdshensyn
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Hensyn til smittevern og dyrehelse 1

Hensyn til smittevern og dyrehelse 2

Hensyn til smittevern og dyrehelse 3

Driftsform

Vedleggskrav

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Ingen vesentlige, med unntak av lokaliteter som angitt nedenfor.
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km). 

10518 Horsvågen
Stedsnavn 

Matfisklokalitet Cermaq
Virksomhet 

11320 Oksøy
Stedsnavn 

Matfisklokalitet Cermaq
Virksomhet 

Steinslandsvassdraget
Stedsnavn 

Lakseførende vassdrag, ca 5 km unna. 
Virksomhet 

Konvensjonell merdbasert matfiskproduksjon i sjø, med fôrflåte.
Driftsform 

Internkontrollsystem
  

Beredskapsplan
  

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
  

Cermaq IK innholdsfortegnelse 2018.xlsx

Beredskapsplan Cermaq Norway (2).pdf

Beredskapsplan Cermaq Norway (1).pdf

Ingen vedlegg er lagt til
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Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

Miljøtilstand

Vedlegg

Vedlegg

Strømmåling fra utslippspunktet

Vedlegg

Salinitet (ved utslipp til sjø)

5 500
Årlig planlagt produksjon i tonn 

6 500
Forventet fôrforbruk i tonn 

ja 
nei 

B-undersøkelse (iht. NS 9410) 

1
Tilstandsklasse jf. B-undersøkelse 

ja 
nei 

C-undersøkelse (iht. NS 9410) 

ja 
nei 

Alternativ miljøundersøkelse 

ja 
nei 

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

ja 
nei 

Undersøkelse av biologisk mangfold mm. 

Rapport 10020.02 Anevik B-und (forund) 2018.pdf

Rapport 10020.01 Anevik 30156 forundersøkelse 2018.pdf

3,3
Vannutskriftingsstrøm 

4,9
Spredningsstrøm 

 
Bunnstrøm 

61347.02 Strømrapport Anevik.pdf

 
Maks 

 
Dybde 

 
Tidspunkt 

 
dato     

 
Min 

 
Dybde 

 
Tidspunkt 

 
dato     
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Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

Fyr og lykter

Andre opplysninger

Kart og anleggsskisse
Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Andre vedlegg
Vedlegg

Andre vedlegg

Vedlegg

 
Minste avstand til trafikkert farled/areal 

Hurtigbåt Bodø - Svolvær med anløp i Skutvik, operatør Boreal AS. 
Bilfergerute (sommerrute) Skutvik-Svolvær, operatør Torghatten Nord AS.

Rutegående trafikk i området 

hvit 
grønn 
rød 
ingen 

Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter 

Anlegget ligger "teknisk sett" i hvit sektor fra fyrlykt Galten sør for 
Skutvik, men slik anlegget ligger plassert opp mot land på Lundøya er 
dette ikke problematisk for faktisk trafikk i området. Videre ligger 
anlegget i rød sektor fra Skutvik fyrlykt.

Oppgi andre relevante opplysninger 

Anevik 2019 sjøkart.tiff

Anevik 2019 vs arealplan.png

Ingen vedlegg er lagt til

Anevik 2019 anleggsskisse.tiff

Ingen vedlegg er lagt til

kvittering Fiskeridirektoratet geb.Anevik.pdf

Følgebrev søknad. 
Modellering av kapasitet for oppdrett i Økssundet.

Beskriv andre vedlegg 

Anevik 2019 - økt MTB & areal - følgebrev NFK.pdf

Modellering Økssundet.pdf
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Merknad
Merknad

Bekreftelse

Se følgebrev for overordnede kommentarer rundt søknaden. 
 
Merknad miljø: 
Angitt årlig produksjon (5.500 tonn) og fôrforbruk (6.500 tonn) er 
gjennomsnittstall per år, hvor det er tatt utgangspunkt i utsett på 
lokaliteten annet hvert år. Produksjon og fôrforbruk per generasjon er 
dermed det dobbelte av oppgitte tall i skjemaet.  
Oppgitt produksjon og fôrforbruk på Oksøy tar hensyn til at fisken 
overflyttes fra Horsvågen, hvor første del av produksjonen i sjø foregår 
(dvs. at de oppgitte tallene kun gjelder utfôring og tilvekst som skjer 
på Oksøy). 
 
Merknad vedlegg IK/beredskap: 
Innholdsfortegnelse for Cermaqs internkontrollsystem følger vedlagt. 
Konkrete dokumenter fremskaffes på forespørsel. 
Beredskapsplan er vedlagt 2 filer, fordi filstørrelsen var for stor for 
opplasting som én enkelt fil. 
 
Forundersøkelse:  
Siden søknaden omfatter en vesentlig endring av areal og økning av volum 
er det gjennomført ny forundersøkelse iht NS9410:2016. Undersøkelsen er 
dokumentert i 2 separate rapporter, for hhv. B- og C-undersøkelse. 
 
Strømmålinger:  
Rapport med strømmålinger på 5, 15 og spredningsstrøm følger vedlagt. 
Måling av bunnstrøm har dessverre vært utelatt i de gjennomførte 
målingene, men tas nå som tilleggsmåling. Oppdatert rapport med 
bunnstrøm vil bli ettersendt, i god tid før sektormyndighetenes 
behandling av søknaden.

Her kan du legge inn eventuelle merknader 

Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte 
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2. ADMINISTRATIVT INNHOLD

2.1. Formål beredskapsplanen

Sikre at helse, sikkerhet, ytre miljø, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet blir ivaretatt ved
alvorlige hendelser/ krisesituasjoner, herunder å sørge for at strakstiltak og varsling blir
iverksatt så raskt og effektivt som mulig for å minimere konsekvenser og hindre
gjentakelse.

Formålet med planverket er å klargjøre roller og ansvar ved en beredskapshendelse,
herunder:

• Hvilke situasjoner og hvilken alvorlighetsgrad ligger til grunn for at
beredskapsfunksjonen i Cermaq Norway skal aktiveres

• Beredskapsnivåer og ansvar for hvert nivå

• Krav til granskning i etterkant av hendelsen

• Krav til øvelser

Håndtering av beredskapshendelser/ kriser er et lederansvar, men alle ansatte i Cermaq
Norway skal ha kjennskap til vår beredskapsplan.

2.2. Definisjoner

Beredskapshendelserer situasjoner/kriser der håndteringen stiller så store krav til
håndtering for å kunne normaliseres, at lokasjonens ressurser og rutiner for normal og
daglig drift ikke strekker til.

Beredskapsklasser(1 til 3) er i denne planen et mål på alvorlighetsgrad av tenkelige
beredskapshendelser som er typiske for havbruksbransjen.

Førstelinjeberedskaper de involverte og beredskapsutstyret tilgjengelig ved lokaliteten
der beredskapshendelsen oppstår.

Andrelinjeberedskaper en beredskapsgruppe som skal gi taktisk og teknisk støtte til
førstelinjen.

Tredjelinjeberedskapen strategisk beredskapsgruppe som skal ivareta selskapets og
selskapets eieres interesser.
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2.3. Ansvarsnivaer for beredskap

Figur 1: Organisering av beredskapsnivåer

@e> • o - •

@, • g ·g "

1. Førstelinjeberedskap
Førstelinjen er geografisk begrenset til de involverte ved lokaliteten der den
uheldige hendelsen oppstår. Førstelinjes ansvar er å oppdage, varsle internt og
eksternt (i henhold til alarmplan og sjekklister) og bekjempe/ nøytralisere uheldige
hendelser og tilstander på skadestedet med de midler som er tilgjengelig. Ansvarlig
for forstelinjes handlinger og kompetanse er lokalitetsleder, eller stedfortreder.

• Ved varsel om eksterne situasjoner, f.eks. et sykdomsutbrudd hos en
nabolokalitet, vil førstelinjeberedskapen gjennomføres av den eksterne
parten. Cermaq skal i slike tilfeller mobilisere sin
andrelinjeberedskapsgruppe og tilby eventuell bistand til den eksterne
parten.

2. Andrelinjeberedskap
Når linjeledelsen har blitt varslet om en beredskapssituasjon skal vedkomne

kontakte regionsdirektør eller kvalitetsdirektør, som skal ta beslutning om
situasjonen krever mønstring av andrelinje (alvorlighetsgrad avgjør om det er en
beredskapshendelse). Dersom ja skal vedkomne innkalle til et første
beredskapsmøte i andrelinje. Andrelinjens hovedfokus er å støtte førstelinjen med
ytterligere tiltak og ressurser, utover igangsatte tiltak, samt sikre lovpålagt varsling
til myndigheter.

Det skal vurderes å sende representanter fra ledelse ut til lokasjonen for å bistå og
støtte lokasjonsleder og de ansatte. Stedlig tilstedeværelse i beredskapssituasjoner
er positivt i de fleste tilfeller der det kan gjennomføres.

Andrelinjen skal bestå av ledere og fagansvarlige som kan bistå førstelinjen med
tiltak utover det som lokal ledelse har ansvar og myndighet til, som for eksempel å
påkalle ekstern bistand. Det er i denne forbindelse at potensialet i hendelsen

defineres i første møte.
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Beredskapsledere må vurdere hvilke posisjoner i selskapet som skal kalles inn til
håndtering av beredskapshendelsene utover en fast definert gruppe. Behov for
intern og ekstern kommunikasjon skal vurderes og ansvar for dette skal fordeles.
Ved hendelser som vedvarer skal nye møter i beredskapsgruppen avholdes jevnlig
til situasjonen er normalisert, og behov for avløsere til håndteringen må
organiseres.

Figur 2:  Arbeidsflyt beredskapshåndtering av beredskapsgrupper

Aksjoner Aks]oner

: I ... : • : I i-: 1

·i; >1 ,  -.'' • I

Ved mobilisering av beredskapsgrupper skal gjennomføringskraft i beredskapshåndteringen sikres i

tråd med arbeidsflyt i Figur 1. Se også mer detaljert Prosess og arbeidsflyt for beredskapshendelser

i kap 3.1.

Andrelinje har ansvar for å koordinere kommunikasjon innad i selskapet slik at
informasjon om status i en krisesituasjon blir formidlet jevnlig videre til tredjelinje,
samt at nødvendige myndigheter og eksterne aktører blir løpende oppdatert der
det kreves (som for eksempel levere del 2 til Fiskeridirektoratet ved mistanke om

romming).

Hvis hendelsen medfører at selskapet ikke kan opprettholde sine forpliktelser
(overfor kunder eller leverandører) skal samarbeid med eksterne aktører vurderes
og initieres av andrelinjen.

Håndtering fra andrelinje innebærer også loggføring og dokumenthåndtering
forbundet med beredskapshendelsen.

Regionsdirektøren i den regionen beredskapshendelsen har oppstått skal være
beredskapsleder i 2.linje. Ved beredskapshendelser innen Mattrygghet, eller
hendelsen oppstår i Oslo, skal HR/ Kvalitetsdirektør være beredskapsleder.
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For øvrig organiseres 2.linjeberedskapsgruppe i tråd med følgende tabell.

Tabell 3: Faste medlemmer og ansvari Z.linje beredskapsgruppe:

Medlem
Regionsdirektør

Kva litetsd i re ktø r

Kvalitetskoordinator

Kommunikasjonsansv
arlig Cermaq Norway

Rolle og ansvar
Beredskapsleder:

• lede beredskapsmøtet

• sikre effektiv fremdrift i normalisering
av beredskapssituasjonen

• håndtere spørsmål fra lokal media (se
også kapittel 2.4 Mediehåndtering)

• sikre at planverket følges

• sikre at faglig kompetente ressurser
håndterer de utfordringer bedriften står

ovenfor

• gjennomføre aktuelle undersøkelser og
faktainnhenting

• møtereferat, loggføring og sluttrapport

• Ivareta behov for intern og ekstern
kommunikasjon

• Utarbeide Q&A ved behov

Vara
Kvalitetsdirektør

Kvalitetskoordinator

Annen Koordinator i
Kvalitetsavdelingen

Kommunikasjons-

direktir Cermaq
Group

Den faste beredskapsgruppen skal påkalle aktuelle interne ressurser etter behov og
type hendelse til sine møter og til å bistå i håndtering av beredskapssituasjoner.

Tabell 4: Aktuelle ressurser for møter i 2.linje kan være:

• Administrerende Direktør

• Produksjonsdirektør Nordland

• Produksjonssjef Matfisk Finnmark

• Matfisksjef Nordland

• Settefisksjef

• Områdeleder Matfisk Finnmark

• Fiskehelsesjef
• Lokalitetsleder (dersom tilgjengelig)

• Kvalitetssjef

• HR leder

• Teknisk sjef

• Servicekoordinator

• IT leder

• Finansdirektør

• Salgsdirektor
• Logistikksjef

Eksempelvis skal alltid personalsjef kalles inn til møte i andrelinje ved hendelser der
liv og helse er i fare. Ved mattrygghetshendelser skal Kvalitetssjef, Salgsdirektør og
Adm. Direktør møte i andrelinje. Ved massedød og fiskevelferdshendelser skal alltid
Fiskehelsesjef innkalles.
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3. Tredjelinjeberedskap

Tredjelinje er en strategisk beredskapsgruppe og skal håndtere en
beredskapssituasjon på strategisk nivå med dialog med media, myndigheter,
Cermaq Group og andre interessenter, med formål å ivareta selskapets og
selskapets eieres interesser.

Tred'elin'en skal varsles ved alle beredska shendelser. Alvorlighetsgrad og behov

for ekstern og intern kommunikasjon avgjør om tredjelinjen skal mønstre i egne
mter.

Ledergruppen i Cermaq Norway ivaretar tredjelinjeberedskap.

Tabell 5: Faste medlemmer og ansvar i 3.linje beredskapsgruppe

Medlem Rolle og ansvar

Administrerende Beredskapsleder:

direktør i Cermaq • lede beredskapsmøtet

Norway • fordele ansvar/sikre at beredskap
utover 2.linjes ansvar blir håndtert, for
eksempel nasjonal mediehåndtering

• Ivareta kommunikasjon til Cermaq
Group

• sikre at planverket følges HS leder Finnmark

• møtereferat, loggføring og sluttrapport

Vara

Regionsdirektør der
hendelsen er oppstått

Kva litetsd i rektor

Øvrige medlemmer i
ledergruppen

Kommunikasjonsansv
arlig Cermaq Norway

• utøve tildelte oppgaver i henhold til
fagansvar

• Ivareta behov for intern og ekstern
kommunikasjon

• Utarbeide Q&A ved behov

Kommunikasjons-

direktør Cermaq
Group

Når en beredskapssituasjon oppstår skal beredskapslederen i 2.linje kontakte
Administrerende Direktør i Cermaq Norway og informere om hendelsen. Sammen
skal de vurdere behov for %iverksette tredjelinjen, eller om det rekker å holde
Administrerende Direktør og resten av ledergruppen løpende orientert om
utviklingen i hendelsen.

3.linje skal ikke overta funksjonene til 2.linje ved en
beredskapssituasjon!

Ved hendelser i beredskapsklasse 3 skal Cermaq Group alltid informeres.
Administrerende Direktør for Cermaq Norway er bindeledd mellom Cermaq Norway
og Cermaq Group. Kvalitetsdirektør er 1. vara for Administrerende Direktør og
Regionsdirektør er 2. vara.

Cermaq Group har forøvrig et selvstendig planverk for håndtering av
beredskapshendelser; Crisis Mana ement (Tilgjengelig på Casa/Connections).
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2.4. Mediehandtering
Ansvar for håndtering av media ved en beredskapshendelse må vurderes ut ifra hvor
alvorlig hendelsen og situasjonen er. Mindre alvorlige hendelser skal håndteres av
regionsdirektørene, mens mer alvorlige hendelser skal håndteres av Administrerende
Direktør i Cermaq Norway. Ved katastrofer som jordskjelv, tsunami, tankskiphavari,
terrorangrep etc. der det er fare for mange menneskeliv og store verdier skal Cermaq
Group bistå med kommunikasjon i samråd med administrerende direktør i Cermaq
Norway.

Ved uttalelser til media i forbindelse med beredskapshendelser skal også selskapets ansvar
og omsorg formidles med følgende prioritet:

1. liv og helse
2. ytre miljg

3. verdier
4. Cermaqs omdømme

Håndtering av journalister:
1. Unngå åta intervjuer på sparket
2. Be om å få spørsmålene på forhånd slik at du kan besvare dem best mulig. Forsøk å

tenke gjennom hvilke andre spørsmål som kan dukke opp!
3. Hold fast ved ditt kjernebudskap selv om journalisten stiller de samme spørsmålene

flere ganger
4. Vær vennlig og høflig, vis at du bryr deg og tar saken på alvor.
5. Ha respekt for at journalisten gjør jobben sin. Ikke belær journalisten eller si at

saken er uinteressant.
6. Ikke tolk ubehagelige spørsmål som kritikk av deg eller Cermaq.
7. Svar presist og enkelt slik at journalisten i minst mulig grad må redigere dine svar.

Hvis du bare fikk 10 sekunder, hva ville du ha svart?
8. Vær serviceinnstilt, ha skriftlig bakgrunnsinformasjon. Tilby gjerne servering, men

ikke gi gaver/ vareprøver da dette kan feiltolkes.
9. Offentliggjør aldri navn på skadelidende før pårørende er varslet.
10. Unngå å gi noen skylden umiddelbart etter hendelsen. Fokuser på samhold og ta

vare på hverandre.
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2.5. Rapportering og Gransking
Leder på lokalitet der hendelsen oppstår er ansvarlig for at beredskapshendelser føres i
anleggets dagbok, samt registreres og behandles i styringssystemet lntelex. Sensitive
personopplysninger skal ikke fremkomme i lntelex.

Når en beredskapssituasjon er over skal det gjennomføres et avsluttende beredskapsmøte
med alle involverte, med formål å sikre at selskapet tar lærdom av hendelsene. I dette
møtet skal behov for ytterligere oppfølgingssamtaler med involverte etter hendelsen
vurderes, samt utpekes en granskningsgruppe.

Gransking av beredskapshendelser skal gjennomføres for å klargjøre årsaker til at
hendelsen oppsto og identifisere nødvendige korrigerende tiltak. Prosess for gransking er
nærmere beskrevet i «Prosedyre for registrering og behandling av HS hendelser og interne
hendelser».

Det skal utarbeides en sluttrapport/granskningsrapport som oppsummerer
hendelsesforløpet, årsaker og korrigerende tiltak. Rapporten skal gjennomgås i Cermaq

Norways ledergruppe og lagres elektronisk på U:/Kvalitet/Kvalitet
administrasjon/Beredskapssituasjoner.

Følgende informasjon skal fremkomme i sluttrapporten:

• Oversikt over involverte

• Hendelseslogg

• Bilder/ illustrasjoner av åsted/hendelser (dersom mulig)

• Årsaksanalyse

• Handlingsplan korrigerende tiltak

2.6. Øvelser
Effektiv beredskapshåndtering gjennomføres best dersom alle involverte har kunnskaper

om og er trent i hvilke oppgaver og ansvar som forventes av dem i beredskapssituasjoner. I

Cermaq Norways «Prosedyre for beredskapsøvelser» er krav til systematiske øvelser

beskrevet. Gjennomførte øvelser dokumenteres og lagres på lokasjonens eget område på

u.

For andrelinje skal det avholdes minimum en årlig beredskapsøvelse der
beredskapsgruppen mobiliseres og varsling videre til tredjelinje og myndigheter
gjennomføres. Tema for disse øvelsene skal rulleres fra år til år slik at helse og sikkerhet,
rømming, ytre miljø, massedød og mattrygghet dekkes jevnlig. Disse øvelsene initieres av
Kvalitetsavdelingen.
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3. VEDLEGG

3.1. Prosess ved alvorlige hendelser

Umiddelbare

skadebotende tiltak

Varsle i henhold til
alarmplan og intern

varslingsmatrise

Registrere hendelse i

lntelex

Hvem: lokasjonens

ansatte som oppdager
hendelsen

Hvem: lokasjonens

leder

Hvem: lokalitetens

leder

eslutning:

hvilken
b edskapskl e

Hvem: Regionsdirektor
og Kvalitetsdirektør

MERK: Krav til aktivering

av 2.linjen, se Tabell 1.

Hvem: lokasjonens
ansatte og leder

Hvem: lokasjonens

leder

Hvem: Koordinator

i Kvalitetsavd.

Gjennomføre

ytterligere tiltak for
håndtere hendelsen

Analysere hendelsen
(lntelex)

Lukke hendelsen

(lntelex)

NEI

Arbeidsulykker

med fravær

JA

NEI

Varsle i henhold til

intern varslingsmatrise,

eventuelt alarmplan

Kalle inn til
beredskapsmote

eslutning:

mønstre
tredjelinje

Kalle inn til
beredskapsmote

Gjennomfore
beredskapsmøte(r)
(strategiske tiltak)

Hvem:

Regionsdirektir

Hvem:
Regionsdirektør

jennom ire
beredskapsmte " Hvem: 2.linje

(avklare videre tiltak og beredskapsteam

Hvem: Adm. dir
MERK: Behov for dialog

med media, eiere og evt.

andre interessenter avgjør

om 3.linjen skal mønstres.

Hvem:
Regionsdirektr

Hvem: 3.linje
beredskapsteam

Avsluttende
beredskapsmøte (avslutte
sak, oppsummere læring)

Granske hendelsen

Utarbeide sluttrapport

Hvem: 2.linje og3.
linje beredskapsteam

Hvem:
granskningsteam

Hvem: Koordinator/

fagansvarlig
Kvalitetsavdelingen

Side 24 av 29



3.2. Mal for rapportering fra første beredskapsmøte
Tid for hendelse:

Sted / Lokalitet:

Beskrivelse av hendelse:

Personer rammet/
potensial:

Miljøskader/ potensial:

Verdier skadet/ potensial:

Omdomme/ potensial:

Involverte fra Cermaq på
skadested

Involverte eksterne på
skadested

Annen relevant informasjon

Behov for intern bistand

Behov for ekstern bistand

Er alle aktuelle myndigheter
varslet?

Hvilke tiltak er iverksatt?

Nytt tiltak bestemt 1 /
ansvarlig

Nytt tiltak bestemt 2/
ansvarlig

Nytt tiltak bestemt 3/
ansvarlig

Tid for neste mote i
beredskapsgruppen

Deltagere i
beredskapsgruppen
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3.3. Loggfringskjema for håndtering av
beredskapssituasjoner

Tid Beskrivelse av hendelser, informasjon gitt, beslutninger tatt og navn på Loggført av
involverte
(Hva har skjedd: Personer involvert - Miljø - fare for kunder, verdier)
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3.4. Forhandsdefinerte beredskapshendelser

Tema

Helse og sikkerhet

• Dødsfall/
alvorlige

personskader

• Brann

• Båthavari/
grunnstoting /
utstyr på rek

• Savnede/
leteaksjoner

• Terror/
Sabotasje

• Bombetrussel

• Gisselaksjoner

Omfattende

arbeidskonflikt

Utslipp til ytre miljø/
forurensing

Hendelser der beredskaps-
organisasjon skal mobiliseres

Hendelser med dødsfall/ alvorlige
personskader og vedvarende fare for

liv og/eller vedvarende skader på

mennesker, som krever ekstern
bistand. Hendelser med personlige

tragedier som selvmord eller trusler.

Hendelsen kan gjelde både egne

ansatte, besøkende og evt. andre som
befinner seg på vårt område og

nærområde.

Brann som vi ikke klarer å slukke selv
og ekstern hjelp må påkalles.

Havari/ grunnstøting der ekstern
hjelp er påkrevet for å berge

mannskap og/eller fartoy.

Ved utstyr på rek på havet, f .eks

savnede merder som kan være på driv

i skipsleier og medføre fare for
kollisjon og havari.

Savnet personell på havet. Den eller

de savnede kan ha sendt ut varsel om
havsnød eller er ikke mulig å komme i

kontakt med innen rimelig tid etter de
forlot utseilingssted.

Hendelser der lokaliteter blir offer for

terrorhandlinger, trusler,

gisselsituasjoner, sabotasje med

vedvarende fare for skader eller
produkt. Gjerningsmenn kan være

ukjente eller ansatte.

Omfattende og vedvarende arbeids-

konflikt. Risiko for medieoppslag.

Ved alle uplanlagte utslipp (eget eller

andres) av kjemikalier som drivstoff,

ensilasje, gråvann i mengder som kan

medføre skader på dyr og planteliv
rundt våre eller andres anlegg, evt

situasjoner som kan skade Cermaqs

omdømme. Ved akutte problemer
med fisken som ikke lar seg forklare,

eller man har en grunn til å tro at

området er forurenset, skal tiltak og

varsling iverksettes. Ved tvil skal det

varsles i hht. til gjeldende alarmplan.

Hendelser som ikke krever
mobilisering av 2. og 3. linje

Hendelser med personskader der
den eller de skadde er fraktet til

medisinsk undersøkelse ved hjelp av

redningsbåt/ helikopter/ ambulanse
og det ikke foreligger akutt fare for

ytterligere ulykker som ikke

lokaliteten klarer å håndtere selv.

Mindre omfattende brann eller tilløp

til brann der brannvesenet ikke

tilkalles.

Havari/ grunnstøting der situasjonen
avverges raskt og det ikke er fare for

liv og helse.

Personell kommer senere frem til

målet enn forventet, men kommer til
rette ved at kolleger seiler i møte

med dem og innen kort tid bekrefter
at alle er gjort rede for. Feil på

navigasjonsutstyr o.l. som medfører
slike forsinkelser og utrygghet skal

registreres som avvik.

Lokal arbeidskonflikt der leder og HR

kan løse sitasjonen.

Mindre utslipp av kjemikalier,

drivstoff, ensilasje, gråvann eller

utslipp av annet biologisk materiale,
som vurderes til å ikke få negativ

påvirkning på dyr og planteliv rundt

våre eller andres anlegg.
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Neringsmiddeltrygghet • En hendelse hvor det er en reell

/produktkvalitet sannsynlighet for at produktet kan

være skadelig for forbruker og

produktet er lansert/distribuert til

markedet

• En hendelse som kan skade
Cermaqs omdømme, selv om

hendelsen ikke er skadelig for
forbruker (for eksempel kveis på

fisken)

• Varslingspliktige situasjoner til
Mattilsynet (f.eks målte verdier av

salmonella, listeria, e-coli, hyt

kimtall på produkt)

• Driftsstans slakteri som medfører • Driftsstans som ikke medfører

En unormal oppstått situasjon som

er knyttet opp mot produkter i

verdikjeden, men som ikke kan være
skadelig for forbruker eller ikke

skader Cermaqs omdømme
vesentlig.

Hendelser /avvikende verdier som
kan håndteres av lokal HACCP

gruppe.

Driftsstans

Rømming eller

mistanke om rømming

Fiskehelse

Systemstotte

Annet

vesentlige endringer i

slakteplanen og produktkvalitet

• Alvorlig driftsstans på

settefiskanlegg som medfører økt

ddelighet av fisk

Påvist rømt fisk/ årsak ukjent/
situasjon ikke under kontroll.

Ved uønskede hendelser eller enhver

mistanke som kan medføre rømming.

Massedod

• Dødelighet som ikke lar seg

håndtere ved daglige rutiner og

ressurser

• Ved mistanke om listeførte
sykdommer (PD og iLA)

Nedetid på produksjonskritiske IT-

systemer som ikke kan løses i løpet av
en arbeidsdag

Negativ publisitet av alvorlig art som

kan skade kundeforhold, markedet for

laks, viktige relasjoner i

lokalsamfunnet e.l.

vesentlige konsekvenser for

slakteplan, salg og logistikk og

derav kunder

• Driftsstans der settefiskanlegget

er i drift før det har ført til økt

ddelighet av fisk

Uønskede hendelser som har

forårsaket mindre skade på anlegg/
utstyr, men mistanke om rømming er

avkreftet.

• Ved mistanke om ikke listeførte
sykdommer (HSMB etc)

• Ved uavklart forøket dødelighet
(varslingssaker)

Mindre alvorlig driftsstans

Negativ publisitet, men som ikke

anses å påvirke forholdet til kunder

og andre strategiske interessenter
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3.5. Aktuelle telefonnumre:

Brannvesen/ Politi/ Ambulanse

Fiskeridirektoratet

Arbeidstilsynet

Mattilsynet

Kystverkets vaktsentral

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdeling

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdeling

NGI -Assistanse ved skred/ skredfare

Myndigheter/ Eksterne ressurser

110 / 112 / 113

03415

Akvaren AS

Biokraft Marine AS

Akvaplan Niva (vannprøver)

Cermaq Norway

Adm. Direktør Knut Ellekjer

HR og Kvalitetsdirektør, Kristin Hurum

HR leder, Mona Johansen

Fiskehelsesjef, Karl Fredrik Ottem

Settefisksjef,  Marit  Holmvåg Hansen

Kvalitetssjef, Magnus Åsli

Direktor Salg, Brede Lofsg?rd

Logistikksjef, Ståle Slemmen

Bærekraftsleder, Silje Ramsvatn

Sertifiserings- og revisjonsleder, EvyRoymo

IT support

Kommunikasjonsansvarlig, Astrid Vik Aam

Nordland

Regionsdirektør Snorre Jonassen

Produksjonsdirektør sjø og slakteri, Truls Hansen

Matfisk sjef, Kjell Hansen

Teknisk Sjef, Stian Simonsen

Slakterisjef Steigen, Truls Eirik Aasjord

Servicekoordinator, Frode Holmvåg

Helse- og sikkerhetsleder, Torbjorn Hjerto

Kvalitetskoordinator, Mats Snåre

Regionsdirektør, Gunnar Gudmundsson

Produksjonssjef Matfisk, Jonny Opdahl

Områdeleder Vest, Jran Erdal

Områdeleder Vargsundet, Ronny Mortensen

Områdeleder Nord, Torgeir Nilsen

Teknisk Sjef, Hans Arne Sornes

Slakterisjef Rypefjord, Børkur Amason

Servicekoordinator, Kjetil Knutsen

Helse- og sikkerhetsleder, Rune Suhr Berg

Kvalitetskoordinator, Ola Gunder Henriksen

815 48 222

224 00 000

07847 eller 224 22 331

755 31500

789 50 300

993 03 000

474 84 619

91192 043

777 50 300

928 96 904

414 31866

950 32 839

91919 747

952 49 582

90195 867

908 21149

415 02 044

41148 216

995 77 724

23 68 52 00

23 68 50 37

918 58 861

909 59 965

90500136

91167 296

90072 029

99013 998

907 24128

926 39 985

Finnmark

Cermaq Group

Administrerende Direktør, Geir Molvik

Kommunikasjonsdirektør, Lise Bergan

974 68 009

95177617

908 06 527

90149 850

909 41 727

90215 002

970 82 327

91913134

926 21388

975 21257

23 68 50 24

23 68 50 30
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Nummer Tittel Ansvarlig Dokumenttype Lokalitet Mappe

435 131115_Intern_Slakteinnmelding_V2 Magnus Åsli Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

269 1507_V1_Kort Veileder_Registrering av Fôrmottak_FishTalk Magnus Åsli Vedlegg Cermaq Norway Skjema

177 160504 Deltakerliste brannøvelse versjon 1 Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

178 160504 Logg brannøvelse versjon 1 Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

812 20150227 Fiskehelseplan CN Ånderbakk v1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Ånderbakk 33457 Skjema

710 Alarmplan Ånderbakk Mats William Snåre Alarmplan Ånderbakk 33457 Beredskap

01 Ansettelse av vikarer Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

50 Ansvar og myndighet - matfisk Nordland Evy Marita Røymo Dokumenter Matfisk Nordland Matfisk produksjon

548 Arbeidsmiljøloven Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

428 Arbeidsplassforskriften Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

03 Arbeidstakererklæring H Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

02 Arbeidstakererklæring helse, miljø og sikkerhet Torbjørn Hjertø Dokumenter Cermaq Norway HR

615 ASC Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

870 ASC data for innsending eksempel Oksøya Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

636 Avfalldeklarering Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

164 Avfallsplan Cermaq Norway Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

197 AVLUSNINGSLOGG Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

833 Avslutning av arbeidsforhold- samtale Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

11 Bakgrunnsinformasjon Cermaq Norway AS Mona Kristin Johansen Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

1154 Beredskapsplan Cermaq Norway Rune Berg Arbeidsinstrukser Cermaq Norway Beredskap

39 Beredskapsplan ved håndtering av kontaminert fôr Torbjørn Hjertø Styringstiltak Matfisk Nordland Beredskap

174 Beskrivelse av verdikjeden Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

25 Beskrivelse og oppbygging av Styringssystemet Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

323 Bestemmelseskort livsstadier av lakselus Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

372 Boligdel og treningsrom Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

194 Botngaard, brukerman. Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

45 Brønnbåt og brønnbåttjenester Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

248 BRUKERHÅNDBOK FOR GJENNOMSTRØMMINGSSKJØRT 2015 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

497 Brukerhåndbok_NorseAqua_ Rognkjeksautomat Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

498 Brukerhåndbok_NorseAqua_Gardintare 1.1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

499 Brukermanual for rensefisk skjul Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

279 Cermaq spesifikasjon fiskehelsepersonell v1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

357 Cermaq Standard screening Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

290 Dødfiskregistreringsskjema Cermaq Norway v1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

285 Dødfiskveileder Cermaq Norway AS Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

24 Dokumentasjon av opplæring i bruk av båt. Torbjørn Hjertø Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

19 Dokumentasjon for opplæring av ansatte, nyansatte og vikarer - Matfisk Torbjørn Hjertø Styringstiltak Matfisk Nordland HR

28 Dokumentasjon for opplæring av arbeidstakere matfisk Torbjørn Hjertø Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

235 Dokumentasjon på gjennomført medarbeidersamtale Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

474 ECOonline, risikovurdering, substitusjon osv. Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

37 Egenmelding ved sykefravær Mona Kristin Johansen Dokumenter Cermaq Norway HR

208 Eurofins bestillingsskjema for kjemiske analyser av fisk Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

518 EWOS registreringsskjema for fett- og fargeprøver Evy Marita Røymo Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

12 Firmaattest Cermaq Norway AS Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

625 Folkehelseinstituttet. Tema: Smitte fra mat, vann og dyr (zoonoser) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

571 Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

592 Forskrift om Akvakulturregisteret (A-registerforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

610 Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

651 Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

597 Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

560 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Alta kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

561 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Bodø kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

559 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Måsøy kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

562 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Steigen kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

593 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

591 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

634 Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

596 Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

585 Forskrift om brannforebygging Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

629 Forskrift om bruk av legemidler til dyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

574 Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

655 Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften) Torbjørn Hjertø Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

586 Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

584 Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

599 Forskrift om dypfryste næringsmidler Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

587 Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

632 Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

570 Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

598 Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

575 Forskrift om fôrvarer Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

588 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

589 Forskrift om godkjenning av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og transportenheter Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

583 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt ustyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

620 Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier (Lotmerkingsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

577 Forskrift om industrivern Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

582 Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-Vassdrag) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

Innholdsfortegnelse Styringsdokumenter

Innholdsfortegnelse matfisk Nordland



579 Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akva) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

609 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

566 Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1.april 2012 til og med 31.mars 2017 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

627 Forskrift om journal for dyrehelsepersonell Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

576 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

623 Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU). Torbjørn Hjertø Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

600 Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjons-dyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

607 Forskrift om krav til teknisk standard flytende akvakulturenheter (NYTEK) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

606 Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

633 Forskrift om landtransport av farlig gods Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

611 Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontakforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

602 Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

594 Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

580 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

637 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

603 Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

572 Forskrift om redningsredskaper på skip Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

564 Forskrift om regulering av sel på norskekysten Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

628 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

601 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (Animaliehygieneforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

608 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

650 Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

604 Forskrift om slakteriet og tilvirkningsanlegg for akvakultur Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

643 Forskrift om sone for å forhindre smitte og bekjempe pankreassykdom hos akvakulturdyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

581 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-HMS) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

590 Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

578 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

595 Forskrift om transport av akvakulturdyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

568 Forskrift om utførelse av arbeid Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

573 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

569 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

605 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

556 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

78 Fullmaktshierarki Cermaq Norway AS Werner Gerhardsen Politikker Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

396 Generelle innkjøpsvilkår CEQN (liten) 2016 Werner Gerhardsen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

397 Generelle innkjøpsvilkår CEQN 2016 Werner Gerhardsen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

398 Generelle innkjøpsvilkår tjenestekjøp CEQN 2016 Werner Gerhardsen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

167 Generelt om medarbeidersamtalen Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

253 Gjennomføring av GlobalG.A.P inspeksjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

250 Gjennomføring av internrevisjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

249 Gjennomføring av QMS-revisjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

614 GlobalGAP Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

60 Håndtering av utstyr dagbøker og FV-tidsplaner i vedlikeholdssystemet - matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

205 hms_salmosan Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

127 Hygienereglement - Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

275 Informasjon om farlig gods - merking Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

67 Instruks for arbeid i eller på tanker rørledninger rom og lignende hvor det kan være brannfarlig vare eller helseskadelige stoffer Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

82 Instruks for bruk av verneutstyr Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HMS

88 Instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

89 Instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

171 Invitasjon til medarbeidersamtale Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

617 ISO 14001: 2004 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

618 ISO 22000: 2005 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

616 ISO 9001:2008 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

90 Kalibreringsplan Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

475 Kjemikalieregistrerings skjema Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

105 Kommunikasjonsplan Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

382 Kompetansekrav matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland HR

65 Kontaktinformasjon Nordland - Matfisk Evy Marita Røymo Dokumenter Matfisk Nordland Organisering og retningslinjer

115 Kontroll og bekjempelse av skadedyr Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

257 Kontrollskjema frysepakking N136 og F430 Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1134 Kontrollskjema renhold grønn Karl Fredrik Ottem Cermaq Norway Produksjon

1135 Kontrollskjema renhold gul Karl Fredrik Ottem Cermaq Norway Produksjon

1136 Kontrollskjema renhold rød Karl Fredrik Ottem Cermaq Norway Produksjon

182 Kvalitetspolitikk Cermaq Norway AS Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

255 Kvalitetssikring av GlobalGAP-inspeksjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

379 Kvitteringskjema vask desinfeksjon servicebåter Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

373 Kvitteringsskjema renhold grønn Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

374 Kvitteringsskjema renhold gul Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

377 Kvitteringsskjema renhold rød Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

322 Lakselus vs. skottelus Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

961 Lakselusstadier oversikt Karl Fredrik Ottem Dokumenter Cermaq Norway Produksjon

121 Ledelsens gjennomgåelse Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

1140 Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser Evy Marita Røymo Skjema Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

333 Logg og sjekkliste miljøundersøkelse Silje Ramsvatn Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

123 Lokale sikkerhetskomiteer Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

558 Lov om akvakultur (Akvakulturloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

649 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

565 Lov om dyrevelferd Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser



553 Lov om folketrygd (folketrygdloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

666 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

665 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

563 Lov om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

555 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (Miljøinformasjonsloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

554 Lov om skytevåpen og ammunisjon (våpenloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

638 Lov om tilsyn av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

550 Lov om tilsyn med elektriske anlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

557 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

551 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

552 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

626 Lov om veterinær og annet dyrehelsepersonell Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

567 Lov om viltet Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

251 LS 1 Brukerhåndbok for SalGard TM Ver 4 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

1045 Mål 2017 MC år_Martnesvika,Ånderbakk Norway_sjø Kristin  Hurum Mål og handlingsplaner Martnesvik 13139 Matfisk produksjon

151 Matfiskforum Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

1018 Medarbeidersamtale skjema alt 2 Mona Kristin Johansen Skjema Cermaq Norway Cermaq Norway

1017 Medarbeidersamtalen skjema Mona Kristin Johansen Skjema Cermaq Norway Cermaq Norway

153 Medarbeidersamtaler Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

502 Miljø- og biodiversitetsplan Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

501 monteringsanvisning 12(10 )x 10 m skjul Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

492 Mottaksskjema for rognkjeks i Cermaq Norway 2 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

196 NetOxbrukerveiledning_3[1] Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

203 NetOxDrumbrukermanual2013 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

448 NFT_Tetthets bestemmelser ved føring av slaktefisk Evy Marita Røymo Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

392 Nitrogenmåler Marit Holmvaag Hansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

658 NorseAqua montering av gardintare Magnus Åsli Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

648 NS 9410:2007 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

624 NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

619 OHSAS 18001: 2007 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

165 Om styringssystemet i Cermaq Norway AS Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

476 Opplæringsskjema kjemikalier Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1133 Organisasjonens kontekst og omfang Evy Marita Røymo Skjema Cermaq Norway Risikovurderinger

172 Organisasjonskart Cermaq Norway AS Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

324 Oversikt luseutviklingsstadier med bilder, figur og reell størrelse Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

201 pakningsvedlegg_alphamax Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

202 pakningsvedlegg_betamax Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

659 PHARMAQ - Safety for user Marit Holmvaag Hansen Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

195 plany_heilpresenning[1] Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

179 Politikk - Cermaq Norway Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

187 Politikk arbeidsmiljø Cermaq Norway AS_signert Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

183 Politikk Mattrygghet Cermaq Norway AS_signert Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

188 Politikk Ytre Miljø Cermaq Norway AS Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

549 Produktkontrolloven Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

145 Prosedyre for alenearbeid Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

866 Prosedyre for åpenhet og rapportering ASC standard Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

147 Prosedyre for arbeid av ungdom Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HR

871 Prosedyre for arbeidstid Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

163 Prosedyre for avfallsbehandling Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

170 Prosedyre for avisning av not og mære Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

630 Prosedyre for avlusing ved bruk av Slice Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

189 Prosedyre for avlusning med lukket presenning Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

209 Prosedyre for avvikende produkt matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

223 Prosedyre for bekjempelse av lakselus med nedsatt følsomhet resistens mot legemidler Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

146 Prosedyre for besøkende - Matfisk Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

141 Prosedyre for bestilling av brønnbåt til smolttransporter Marit Holmvaag Hansen Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

176 Prosedyre for brannvernkurs og brannøvelse Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

1065 Prosedyre for bruk av arbeidsutstyr Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

185 Prosedyre for bruk av kai- og båtkrane Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

191 Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og -avfall - Matfisk Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

241 Prosedyre for bruk av luseskjørt Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

293 Prosedyre for bruk av rognkjeks Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

294 Prosedyre for bruk av vedlikeholdssystem Infor EAM Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

297 Prosedyre for bunkring av helse- og miljøskadelige stoffer Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway HMS

302 Prosedyre for dokumentstyring Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

304 Prosedyre for drift av biler Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

247 Prosedyre for drift av renseanlegg sanitæravløp Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

402 Prosedyre for drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger i Cermaq Norway AS Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Teknisk

213 Prosedyre for driftsplan matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

216 Prosedyre for dykking Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

222 Prosedyre for ekstern båttrafikk i anlegget Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

230 Prosedyre for fasting - slaktelevering Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

254 Prosedyre for fôring - Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

260 Prosedyre for fôrmottak og -lagring Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

274 Prosedyre for frakt av farlige kjemikalier Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

1081 Prosedyre for gjennomføring av medarbeidersamtaler Mona Kristin Johansen Procedures Cermaq Norway HR

231 Prosedyre for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

1126 Prosedyre for gjennomføring av øvelser Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

289 Prosedyre for håndtering av dødfisk, svimere og ensilasje Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon



291 Prosedyre for håndtering av farlig avfall Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

229 Prosedyre for håndtering av post Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

280 Prosedyre for helsekontroll i Cermaq Norway Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

236 Prosedyre for identifisering og håndtering av PCB-holdige produkter og avfall Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

243 Prosedyre for inspeksjoner og revisjoner av  myndigheter Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

246 Prosedyre for inspeksjoner revisjoner GlobalG.A.P og internrevisjoner Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

276 Prosedyre for journalføring - Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

271 Prosedyre for kartlegging og vurdering av miljøaspekter Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

644 Prosedyre for klassifisering av leverandører Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

429 Prosedyre for konflikt håndtering Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

441 Prosedyre for kontroll av Fôr Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

470 Prosedyre for kontroll og ettersyn Econet not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

315 Prosedyre for kontroll, ettersyn og renhold av not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

318 Prosedyre for levering av slaktefisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

321 Prosedyre for lusetelling Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

326 Prosedyre for lysstyring Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

332 Prosedyre for miljøovervåkning av havbunn og omkringliggende miljø matfiskanlegg Silje Ramsvatn Styringstiltak Matfisk Nordland HMS

336 Prosedyre for montering av dødfiskhåv i not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

273 Prosedyre for montering, ettersyn og vedlikehold av anlegg matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

343 Prosedyre for mottak av smolt Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

347 Prosedyre for opp- og nedlining av not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

350 prosedyre for oppbevaring av person- sensitive opplysninger Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

473 Prosedyre for oppbevaring håndtering av kjemikalier og gasser Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

353 Prosedyre for oppdretters håndbok Torbjørn Hjertø Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

910 Prosedyre for oppfølging av sykefravær Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway Cermaq Norway

106 Prosedyre for opplæring av ansatte Cermaq Norway AS Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

912 Prosedyre for opplæring i bruk av båt Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway Matfisk produksjon

927 Prosedyre for oppstart ny generasjon lokalitet matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

376 Prosedyre for oversvømming Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

341 Prosedyre for periodisk ettersyn av anlegg, flåte og båt - matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

346 Prosedyre for prosjektorganisering og prosjektstyring Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

348 Prosedyre for rapportering - Lakselus Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

349 Prosedyre for rapportering av brakklegging og drift - matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

352 Prosedyre for Real-time RT-PCR screening Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

363 Prosedyre for registrering av kompetanse Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway HR

364 Prosedyre for registrering og behandling av HS hendelser og interne hendelser Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

367 Prosedyre for renhold og hygiene flåte, anlegg, båter og tilhørende utstyr Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

652 Prosedyre for risikoanalyse fiskehelse Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

366 Prosedyre for risikovurdering Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

384 Prosedyre for risikovurdering Fiskevelferd Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

391 Prosedyre for røkting vekstavdeling Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

915 Prosedyre for salg og utrangering av materiell i Cermaq Norway Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Cermaq Norway

394 Prosedyre for samordnet kontroll og bekjempelse av lakselus Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

395 Prosedyre for samspill med dyr og fugler Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

405 Prosedyre for samsvarsforpliktelse Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway HMS

407 Prosedyre for sikker jobbanalyse Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

414 Prosedyre for skilting og merking Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

434 Prosedyre for slakteforberedelser Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

837 Prosedyre for sluttsamtale Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

876 Prosedyre for sortering av stamfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

455 Prosedyre for sortering matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

456 Prosedyre for sporbarhet i hele verdikjeden Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

278 Prosedyre for sporing og kontroll med sertifisert fisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

459 Prosedyre for substitusjon Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

460 Prosedyre for teknisk vedlikehold og ettersyn av utstyr Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

461 Prosedyre for truck og truckkjøring Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

949 Prosedyre for utarbeidelse av konsekvensutredning biodiversitet og ytre miljø Silje Ramsvatn Cermaq Norway HMS

487 Prosedyre for utarbeidelse av- og godkjenning av styringsdokumenter Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

483 Prosedyre for utarbeidelse av overordnede og lokalspesifikke mål Evy Marita Røymo Politikker Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

488 Prosedyre for utsett av rognkjeks Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

495 Prosedyre for utsett av rognkjeksskjul Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

503 Prosedyre for utsett og skifte av nøter Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

506 Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

519 Prosedyre for uttak og forsendelse av kvalitetsprøve - fisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

522 Prosedyre for uttak og håndtering av fôrprøver Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

521 Prosedyre for uttelling ved smoltmottak Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

234 Prosedyre for vernerunde Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HMS

234 Prosedyre for vernerunde Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HMS

669 Prosjektbeskrivelse triploid fisk Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1149 Råvare HACCP Evy Marita Røymo Skjema Cermaq Norway Risikovurderinger

404 Registrering døde fugler og dyr Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

186 Registreringsskjema for kontroll av løftestropper Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

68 Registreringsskjema for oksygen i siloarbeid Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway Skjema

181 Registreringsskjema for opplæring Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

325 Registreringsskjema lakselus Cermaq Norway Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

264 Registreringsskjema_Sikting av fôr Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

821 Reisepolicy Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

813 Renholdsplan Ånderbakk Karl Fredrik Ottem Vedlegg Ånderbakk 33457 Skjema

874 Retninglinjer time og fraværsreg Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR



1014 Retningslinje for forebygging og håndtering av rus- og spillavhengighet Mona Kristin Johansen Politikker Cermaq Norway Cermaq Norway

873 Retningslinjer for utleggsrefusjon Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

520 Revisjon og vedlikehold av styringssystemene Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

1108 Risikovurdering fiskehelse Martnesvik Karl Fredrik Ottem Skjema Martnesvik 13139 Risikovurderinger

1024 Risikovurdering Fiskevelferd Matfisk og Rognkjeks Martnesvika Karl Fredrik Ottem Vedlegg Martnesvik 13139 Risikovurderinger

928 Risikovurdering Helse og Sikkerhet Martnesvika 2016 Torbjørn Hjertø Vedlegg Martnesvik 13139 Risikovurderinger

1107 Risikovurdering mattrygghet og mattrussel Martnesvika Evy Marita Røymo Skjema Martnesvik 13139 Risikovurderinger

929 Risikovurdering Rømming Martnesvika Evy Marita Røymo Vedlegg Martnesvik 13139 Risikovurderinger

371 Risikovurdering ungdomsarbeid Rune Berg Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1025 Risikovurdering Ytre Miljø Martnesvika 2016 Silje Ramsvatn Vedlegg Martnesvik 13139 Risikovurderinger

526 Rollebeskrivelse verneombud Rune Berg Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1060 Særskilt om Fiskehelse og Fiskevelferd - vedlegg til risikovurdering Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Risiko

1112 Særskilt om Helse og Sikkerhet - vedlegg til risikovurdering Rune Berg Vedlegg Cermaq Norway Risiko

523 Særskilt om risikovurdering mattrussel og -svindel Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

360 Særskilt om risikovurdering Mattrygghet og Hygiene Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

390 Særskilt om rømming - vedlegg til risikovurdering Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

387 Særskilt om ytre miljø, vedlegg til risikovurdering Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

751 Samordnet luseplan 2017/2018 Hålogaland del 1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

753 Samordnet luseplan for sone Øksnes Vestbygd Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

960 Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus 2016/2017 Finnmark vedlegg 1 Karl Fredrik Ottem Dokumenter Cermaq Norway Matfisk produksjon

752 Samordnet plan for lusebekjempelse i Nordland Nord 2016-2017 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

969 Samordnet plan for lusebekjempelse Nordland Nord 2017-2018 Karl Fredrik Ottem Dokumenter Cermaq Norway Matfisk produksjon

528 Sentral sikkerhetskomite Cermaq Norway AS Torbjørn Hjertø Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

130 Signaturskjema Hygieneopplæring matfisk og settefisk Evy Marita Røymo Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

204 Sjekkliste avlusningutstyr rengjøring og desinfeksjon Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

220 Sjekkliste dykking Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

943 Sjekkliste oppstart ny generasjon lokalitet matfisk Evy Marita Røymo Skjema Matfisk Nordland Matfisk produksjon

149 Sjekkliste Renhold-utlånte båter arbeidsoperasjoner Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

911 Sjekkliste ved skade nov 16 Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway Cermaq Norway

914 Skjema anmodning om salg og utrangering av anleggsmidler Werner Gerhardsen Skjema Cermaq Norway Cermaq Norway

152 Skjema for besøkende- matfisk og settefisk Mats William Snåre Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

1162 Skjema for besøkende- matfisk og settefisk JAPANSK Mats William Snåre Skjema Matfisk Nordland Matfisk produksjon

283 Skjema for måling av pH i ensilasje Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

378 Skjema for sikker jobb analyse Rune Berg Vedlegg Cermaq Norway Skjema

193 SKJEMA FOR SIKKER JOBB ANALYSE Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

834 Skjema for sluttsamtale Mona Kristin Johansen Skjema Cermaq Norway HR

92 Skjema kalibrering av vekt matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

1147 Skjema muligheter for tilrettelagt arbeid Mona Kristin Johansen Forms Cermaq Norway Skjema

282 Skjema Register ensilasje Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1151 Skjema vurdering for ny stilling Mona Kristin Johansen Skjema Cermaq Norway HR

91 Skjema, kalibrering av temperaturmålere matfisk Evy Marita Røymo Skjema Matfisk Nordland Matfisk produksjon

530 slakteriforum Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

631 Slice vet Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

537 sponsorpolitikk Cermaq norway Mona Kristin Johansen Politikker Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

547 Sporbarhet - Definisjon av utsettsgrupper Matfisk Evy Marita Røymo Dokumenter Matfisk Nordland Matfisk produksjon

546 Styringsprosesser Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

477 Substitusjon Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

206 Tillatte legemidler og behandlinger til bruk i Cermaq Norway Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

668 TRIPLOID - Registrering Matfisk Karl Fredrik Ottem Skjema Cermaq Norway Skjema

667 TRIPLOID - Registrering Settefisk Karl Fredrik Ottem Skjema Cermaq Norway Skjema

543 Triploid fisk i Cermaq Norway Karl Fredrik Ottem Dokumenter Matfisk Nordland Matfisk produksjon

777 Underordnet plan Gisløy 2016-2017 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Gisløy Sør 20897 Skjema

536 Våpeninstruks Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

538 Vår sponsorpolitikk Mona Kristin Johansen Politikker Cermaq Norway Skjema

865 Varlingsrutiner Cermaq-gruppen Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Cermaq Norway

754 Vedlegg Sone 4 Steigen 2017-2018 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

755 Vedlegg Sone 5 Hamarøy 2017-2018 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

83 Vedlikeholds skjema for verneutstyr Rune Berg Vedlegg Cermaq Norway Skjema

457 Veileder kvalitetsgradering Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

539 Verneorganisasjon Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

237 Vernerunde sjekkliste matfisk Rune Berg Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1170 Vernerunde sjekkliste slakteri Rune Berg Skjema Cermaq Norway HMS

541 Vernetjeneste Cermaq Norway AS Torbjørn Hjertø Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

534 Visjon, definisjon av bærekraft og kjerneverdier Cermaq Norway AS Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

Location: Matfisk Nordland

5. mars 2018 10:33:44 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris by Evy Marita Røymo



13
59
P



Modellering av kapasitet for oppdrett i
Økssundet

Akvaplan-niva AS Rapport: 8481.02



 

 

This page is intentionally left blank 

 



 

 

Akvaplan-niva AS  

Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur 
Org.nr: NO 937 375 158 MVA 

Framsenteret 
Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø 
Tlf: 77 75 03 00, Fax: 77 75 03 01 
www.akvaplan.niva.no 

 

Rapporttittel / Report title 

Modellering av kapasitet for oppdrett i Økssundet 

Forfatter(e) / Author(s) 
Reinhold Fieler 
Øyvind Leikvin 
Magnus Drivdal 

Akvaplan-niva rapport nr / report no 
8481 

Dato / Date 
15.01.2018/ ny versjon 15. juni 2018 

Antall sider / No. of pages 
42 + 0 

Distribusjon / Distribution 
Gjennom oppdragsgiver 

Oppdragsgiver / Client 
Cermaq  

Oppdragsg. referanse / Client’s reference 
Oppdragsreferanse 

Sammendrag / Summary 
Akvaplan-niva har modellert den miljømessige kapasiteten for oppdrett av laks i Økssundet. Målet 
er å få et modellbasert svar på den totale bærekraftige produksjonskapasiteten i Økssundet med 
utgangspunkt i dagens lokalitets- og driftsstruktur (3 lokaliteter) og dagens produksjonsteknologi.  
I ytre Sagjordbassenget er resipientkapasiteten slik den er beregnet i fjordmodellen FjordEnv 3.3 
ikke begrensende i forhold til planlagt utvidet produksjon. Den lokale kapasiteten på de enkelte 
lokalitetene kan være begrensende på grunn av punktvis stor sedimentering fra anleggene. 
Lokalitet Horsvågen produserer trolig allerede i dag opp til sin maksimale kapasitet. Lokalitet 
Anevika vil med justeringer av anleggskonfigurasjon, tilpasset utsett av fisk og god 
miljøovervåking trolig tåle en dobling av dagens maksimale biomasse. Trolig vil også lokalitet 
Oksøy med justeringer av anleggskonfigurasjon, tilpasset utsett av fisk og god miljøovervåking tåle 
en økning av dagens maksimale biomasse.  
I oppdateringen av rapport som er foretatt 15. juni viser modellene at ny anleggskonfigurasjon for 
Anevika og Oksøy tillater produksjon av årlig 7800 tonn uten stor risiko for dårlig 
tilstandsklassifisering på disse to lokalitetene.  
Prosjektet er et utviklingsarbeid som i stor grad legges opp mot andre vitenskapelige arbeider og 
nyutviklet modellverktøy. Vurderingene bør derfor overprøves og justeres i takt med nye 
miljøundersøkelser på lokalitetene.  

Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control 

 ______________________ 

  

 



 

 

© 2018 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av 
rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er 
kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS. 



 

Modellering av kapasitet for oppdrett i Økssundet 
Akvaplan-niva AS Rapport 8481 1 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 INNLEDNING ........................................................................................................................ 3 

2 METODER .............................................................................................................................. 4 

2.1 Modeller ........................................................................................................................... 4 
2.1.1 Resipientkapasitet i fjordbassenget ........................................................................... 4 
2.1.2 Hydrodynamikk ......................................................................................................... 4 

2.1.3 Spredning av organisk utslipp fra oppdrettsanlegg ................................................... 5 
2.2 Arbeidsprosesser ............................................................................................................... 5 
2.3 Inngangsdata til modellene ............................................................................................... 6 

2.3.1 Grunnleggende resipientkapasitet i Sagfjorden/ Økssundet ...................................... 6 
2.3.2 Hydrodynamikk og spredning av utslipp .................................................................. 8 

2.4 Miljøinformasjon ............................................................................................................ 10 

3 RESULTATER ...................................................................................................................... 11 

3.1 Eutrofiering av bunnvann i resipient Sagfjorden/ Økssundet ......................................... 11 
3.2 Miljøinformasjon og lokalitetens historikk .................................................................... 12 

3.2.1 Anevika .................................................................................................................... 12 
3.2.2 Oksøy ....................................................................................................................... 17 

3.2.3 Horsvågen ................................................................................................................ 20 
3.3 Spredning og sedimentering fra oppdrettsanlegg ........................................................... 22 

3.3.1 Bunnfelling av sporstoffer ....................................................................................... 22 

3.3.2 Bunnfelling av karbon ............................................................................................. 24 

4 SAMMENFATTENDE VURDERINGER OG ANBEFALINGER ..................................... 30 

4.1 Oksgyenforhold i resipient Sagfjorden/ Økssundet ........................................................ 30 
4.2 Sedimentering av karbon på lokalitetene........................................................................ 30 

4.2.1 Sentrale opplysninger i forskingslitteraturen ........................................................... 30 
4.2.2 Valg av risikoverdier for daglig sedimentering av karbon ...................................... 31 

4.2.3 Sammenligning av modellresultater med tidligere miljøundersøkelser, inkludert 
anbefalinger ...................................................................................................................... 32 

4.3 Langtidsperspektiver ...................................................................................................... 37 

5 REFERANSER ...................................................................................................................... 38 

 

 

 

  



 

 Akvaplan-niva AS, Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø 
2 www.akvaplan.niva.no 

Figurer 
Figur 1: Modellområdene i Sagfjorden. Svarte linjer i fjorden viser avgrensning for indre 
(høyre) og ytre basseng (venstre) (kartkilde: www.olex.no). .................................................... 7 

Figur 2: Stort modelldomene med deler av Vestfjorden, hele Sagfjorden og Økssundet .......... 9 

Figur 3: Finmasket modelldomene nested inn i større domene. Økssundet med anleggene 
inntegnet på høyresiden. .......................................................................................................... 10 

Figur 4: Sporstoff 1 (venstre) og sporstoff 4(høyre) ................................................................ 24 

Figur 5: Sporstoff 6 (venstre) og sporstoff 8(høyre) ................................................................ 25 

Figur 6: Sporstoff 1 i januar måned (venstre) og sporstoff 1i august måned (høyre). ............. 25 

Figur 7: Sporstoff 6 i november måned. .................................................................................. 26 

Figur 8: Anevika,, scenario I -  daglig gram karbon per kvadratmeter i dagens drift (5560 tonn 
laks/år) ...................................................................................................................................... 27 

Figur 9: Anevika, scenario II -  gram karbon/dag/ kvadratmeter med doblet produksjon  11120 
tonn/år ...................................................................................................................................... 27 

Figur 10: Anevika, scenario III -  daglig gram karbon per kvadratmeter ved produksjon  7800 
tonn/ år ..................................................................................................................................... 28 

Figur 11: Anevika, scenario III -  gram karbon ved produksjon  7800 tonn/ år med annen 
fargeskala ................................................................................................................................. 28 

Figur 10: Oksøy,daglig gram karbon per kvadratmeter i dagens drift (5560 tonn laks/år) ..... 29 

Figur 13: Oksøy, daglig gram karbon per kvadratmeter i scenario med doblet produksjon  (11 
120 tonn laks/år)....................................................................................................................... 29 

Figur 14: Oksøy, scenario III -  daglig gram karbon per kvadratmeter ved produksjon  7800 
tonn/ år ..................................................................................................................................... 30 

Figur 12: Horsvågen, daglig gram karbon per kvadratmeter i scenario med produksjon av årlig 
1,6 millioner smolt (2 100 tonn biomasse per år) .................................................................... 31 

Figur 13: Alle B-undersøkelser i Anevika ............................................................................... 34 

Figur 14: sedimentering av karbon i September i Anevika med dagens (venstre) og doblet 
produksjon (høyre). .................................................................................................................. 34 

Figur 18: Anevika, scenario III, lav karbon fotavtrykk ved produksjon  7800 tonn/ år .......... 35 

Figur 15: Alle B-undersøkelser i Oksøya ................................................................................ 36 

Figur 16: sedimentering av karbon i september ved Oksøya med dagens (venstre) og doblet 
produksjon (høyre). .................................................................................................................. 36 

Figur 18: Oksøya, scenario III, lav karbon fotavtrykk ved produksjon  7800 tonn/ år ............ 37 

Figur 17: Alle B-undersøkelser i Horsvågen ........................................................................... 38 

Figur 18: sedimentering av karbon i juni i Horsvågen med produksjon av årlig 1,6 millioner 
smolt. ........................................................................................................................................ 38 

 

 



 

Modellering av kapasitet for oppdrett i Økssundet 
Akvaplan-niva AS Rapport 8481 3 

Tabeller 

Tabell 1: Oppsummering av nøkkelverdier for fjordfysikk i Sagfjorden & Økssundet ............. 8 

Tabell 2: Synkehastighet og prosentvis fordeling av sporstoff i fekalier og fôr ...................... 10 

Tabell 3: Modellert kapasitet for indre basseng, med inngangsdata beskrevet i kapittel 2 ...... 12 

Tabell 4: Modellert kapasitet for ytre basseng, med inngangsdata beskrevet i kapittel 2. ....... 12 

 



 

 Akvaplan-niva AS, Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø 
4 www.akvaplan.niva.no 

1 Innledning 

Cermaq Norge AS, region Nordland, ga i november 2016 Akvaplan-niva (APN) i oppdrag å 
modellere den miljømessige kapasiteten for oppdrett av laks i Økssundet. Målet er å få et 
modellbasert svar på den totale bærekraftige produksjonskapasiteten i Økssundet med 
utgangspunkt i dagens lokalitets- og driftsstruktur (3 lokaliteter) og dagens 
produksjonsteknologi.  

Modellering av bærekraft er et utviklingsprosjekt der de best egnede og mest moderne 
tilgjengelige modellverktøyene brukes og videreutvikles. For å holde kostnadene på 
utviklingsarbeidet av modellene på et lavere nivå blir både arbeidet og finansiering koordinert 
med andre prosjekter og oppdrag i APN, samt med forskningsprosjekter.  

Prosjektet er et utviklingsarbeid som i stor grad legges opp mot andre vitenskapelige arbeider 
og nyutviklet modellverktøy.  

Denne rapporten har versjon nummer 8481.002 og er en oppdatert versjon av rapport 
nr. 8481. Forskjellen er at denne rapporten også inneholder modellering av nyere 
konfigurasjon på lokalitetene Anevika og Oksøy med økt produksjon (7800 tonn per år), økt 
antall merder og anleggene forlenget inn mot dypområdene i Sagfjorden. Endringer er 
oppgitt i kursiv skrift i skrifttype Times Roman, størrelse 12. 
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2 Metoder 

2.1 Modeller 

2.1.1 Resipientkapasitet i fjordbassenget 

Akvaplan-niva (APN) foretar først en overordnet modellering av totalkapasitet i resipienten i 
Sagfjorden og Økssundet basert på oksygenforbruk i vannmassene og reduksjon av siktedyp. 
Sistnevnte gir en oversikt over økt dannelse av plankton i vannmassene som kan tilskrives økt 
eutrofiering fra oppdrett.  

Dette gjøres med modellen FjordEnv 3.3 som er utviklet av Anders Stigebrandt (Stigebrandt 
2001, 2004, 2011) for vurdering av miljøeffekter ved tilførsel av næringssalter og organisk 
materiale i terskelfjorder. FjordEnv er en såkalt ”boksmodell”, der vannmassene betraktes 
som fordelt i tre lag innenfor en terskel: overflatelaget, intermediært lag over terskeldypet og 
et bunnlag under terskeldypet. Modellen beregner gjennomsnittsforhold for hvert lag, basert 
på volumet (areal per dypnivå) i hvert lag i forhold til tverrsnittsarealet til fjordmunningen. 
Parametere som beregnes er oppholdstid for vann over terskeldypet, nedsynkning av 
partikulært organisk materiale, oksygenforbruk ved nedbrytning, og hvor lang tid det tar for 
vannet under terskelnivå i fjordbassenget å skiftes ut. Videre beregnes minimum 
oksygenkonsentrasjon i bassengvannet under terskelnivå og endring av siktedypet i 
overflatelaget, og disse parametrene brukes til å vurdere endring av vannkvalitet i fjorden. 
FjordEnv er et verktøy for å vurdere relative endringer i belastning av fjorden ved ulike 
tilførsler av næringssalter, for eksempel ved ulike nivåer for produksjon ved fiskeoppdrett. 
Modellen kan ikke brukes til å angi bestemte områder inne i fjorden med spesielt gode/dårlige 
forhold, og den kan ikke beregne gradienter i vannsøyla. Hele vannsøylen fra terskeldypet og 
ned til dypeste punkt i fjorden får samme egenskaper. 

2.1.2 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 
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for det aktuelle området, inn i et større modelldomene som vi allerede har kjørt en mer 
generell modell for, med grovere oppløsning. 

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

2.1.3 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). 

2.2 Arbeidsprosesser 
Den grunnleggende resipientkapasiteten modelleres først for hele Sagfjorden og Økssundet 
med programmet FjordEnv 3.3.  

APN kjører deretter hydrodynamisk modellering i to trinn: 

- I trinn I lages modellgrid for Økssundet og Sagfjorden i ustrukturert grid med 
oppløsning ned til ca. 100 m. Modellområder inkluderer store deler av Vestfjorden og 
Sagfjorden. APN gjennomfører hydrodynamisk modellering i Økssundet i FVCOM 
med denne oppløsningen. 

- I trinn II lager APN et "nøstet" modellgrid med meget høy oppløsning ned til omkring 
7 meter for Økssundet for nærområdene til oppdrettsanleggene. Begrepet "nøstet" 
betyr at det fine griddet legges inn i det store griddet som inkluderer deler av 
Vestfjorden. APN gjennomfører så hydrodynamisk modellering med spesielt høy 
oppløsning med FVCOM for områdene i Økssundet hvor oppdrettsanleggene befinner 
seg.  

I samme trinn blir en programmodul som simulerer spredning av sporstoffer koblet på 
gjennom modellverktøyet FABM. FABM simulerer sedimentering i form av 
konsentrasjon og uttynning av ulike sporstoffer. Dette gjør det mulig å simulere 
bunnfall fra oppdrettsanleggene i flere fraksjoner. I våre modelleringer har vi lagt inn 
6 fraksjoner med ulike synkehastigheter for fekalier fra fisk, og 2 fraksjoner med ulik 
synkehastighet for fôrspill.  

Med denne sedimenteringsmodellen simulerer APN ulike scenarier for produksjon i 
Økssundet på eksisterende lokalitetsstruktur der akkumulering av sedimenter fra oppdrett på 
bunnen vises. Scenariene er: 

- Eksisterende produksjonsscenario som også tilsvarer produksjonen de senere årene 
(historisk scenario). 

- Framtidig scenario med dobbelt så stor produksjon. 

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. Videre kjøres modellscenarier med økt produksjon og 
sannsynlig avsetning av sedimenter på havbunnen karakteriseres. Videre vil antatt risiko i 
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forhold til sediment-kjemisk utvikling beskrives. I oppdatert rapport er det også modellert 
nye anleggskonfigurasjoner med 14 istedenfor 8 bur og med produksjon økt til 7800 tonn per 
år. 

2.3 Inngangsdata til modellene 

2.3.1 Grunnleggende resipientkapasitet i Sagfjorden/ Økssundet 

2.3.1.1 Topografi og fjordfysikk 

Modellberegningene for Sagfjorden og Økssundet er gjort for området fra Økssundets åpning 
mot Vestfjorden og til bunnen av Sagfjorden, i øst. Det er to fjordbassenger – ytre basseng 
består omtrent 630 m dype Økssundet mot Vestfjorden, med terskeldyp ca. 329 m, mens indre 
basseng har maksimaldyp på drøye 350 m og terskeldyp ca. 245 meter (se Figur 1). I figuren 
er indre basseng skilt fra ytre basseng med svart linje. Oppdrettslokaliteter er inntegnet.  

Nøkkelresultater fra modelleringer med FjordEnv er gitt i    

 

 
Figur 1: Modellområdene i Sagfjorden. Svarte linjer i fjorden viser avgrensning for indre (høyre) og 
ytre basseng (venstre) (kartkilde: www.olex.no).  

  

http://www.olex.no/
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Tabell 1: Oppsummering av nøkkelverdier for fjordfysikk i Sagfjorden & Økssundet 

Parameter Ytre basseng Indre basseng 

Terskeldyp 329 m 245 m 

Maksdyp i basseng 630 m 353 m 

Volum av fjord 27 km3 6,9 km3 

Volum av bassengvann 5,5 km3 0,6 km3 

Utskiftningstid, over terskel * 17 dager 10 dager 

Utskiftningstid, 
bassengvann * 

14 måneder 8 måneder 

Naturlig oksygenminimum * 
(antar at 100 % metning er 6,7 ml/l) 

5,65 ml/l = 85 % 5,38 ml/l = 81 % 

* grovt veiledende verdier fra modellkjøringer, avhenger av nøyaktighet på inngangsdata 

 

2.3.1.2 Drivkrefter for sirkulasjon 

Utskiftning av og oppholdstid for vann både over og under terskeldypet drives primært av 
tidevannet, tetthetsforskjell mellom fjord- og kystvann og ferskvannstilførsel fra land 
(estuarin sirkulasjon). Parametre for tetthetsdrevet vannutskiftning er hentet fra databasen som 
inngår i modellen FjordEnv (Stigebrandt 2001). Tidevannsamplituden brukt i beregningene er 
basert på tidevannsdata fra modellens database (1,1 m), og er summen av de harmoniske 
konstantene M2 og S2. Ferskvannstilførsel er inkludert, men har liten effekt på resultatet. 

Effekter av vind er ikke tatt med i beregningene.  

2.3.1.3 Tilførsel av næringssalter og organisk materiale 

Det aller meste av næringssalttilførsler til fjorden (utenom det som kommer fra oppdrett) skjer 
på grunn av algeproduksjon i overflatelaget, gjennom forbruk av næringssalt som naturlig 
finnes i sjøvannet. Næringssaltene tilføres først og fremst ved adveksjon av vannmasser fra 
kyststrømmen. I modelleringen er det brukt en bakgrunnsfluks på 5,5 gC/m2 per måned som 
resultat av den naturlige primærproduksjonen. Ut fra dette beregnes en typisk mengde 
organisk materiale (karbon) som synker ned mot dypbassenget, samt gjennomsnittlig 
oksygenforbruk under terskeldypet.  

I området rundt Sagfjorden er det relativt få fastboende innbyggere (størrelsesorden 1000 med 
tilknytning til Sagfjorden), og deres bidrag angående næringssalter via avløp regnes som 
svært lite sammenliknet med det som naturlig kommer inn til fjorden med kystvannet. Det 
samme gjelder bidrag fra landbruk, som er lite omfattende i området. Av antropogene bidrag 
av næringssalter har vi i modellberegningene derfor kun tatt hensyn til bidraget fra 
oppdrettsanleggene.  

Cermaq Norway produserer laks i Sagfjorden og i Økssundet (se Figur 1.). 
Lakseproduksjonen medfører økt tilførsel av nitrogen (N) og fosfor (P) til fjorden i form av 
fekalier fra fisken og fiskefôr som ikke blir spist (overskuddsfôr/ fôrspill). Overskuddsfôret og 
fekalier fra fisken vil synke ned mot bunnen under anlegget. Overskuddsfôr og fekalier vil 
påvirkes av strømforholdene mens det synker, og vil spres over et større område før det 
sedimenteres. Organisk materiale som sedimenteres i grunne områder vil normalt ikke ha 
negativ innvirkning på oksygenforholdene i dypvannet i fjorden. Nedbrytning av organisk 
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materiale som sedimenteres dypere enn terskeldypet kan derimot føre til oksygenkritiske 
forhold, dersom tilførselen av ”friskt” bunnvann ikke er god nok. Uten å gjennomføre en 

detaljert sprednings- og deponeringsmodellering er det vanskelig å si nøyaktig hvor stor del 
av tilførslene fra oppdrettsanleggene som faktisk vil synke ned i de dype delene av 
fjordbassenget. Det utføres som regel med en konservativ tilnærming. I denne studien har vi 
innledningsvis simulert med at henholdsvis 100% og 50% sedimenteres på dypt vann, selv om 
ingen av anleggene ligger over bunndyp større enn terskeldyp. Fordi terskeldypet i Økssundet 
(Ytre Sagfjorden) er på 329 meter, og i Indre Sagfjorden på 245 meter, og anleggene befinner 
seg flere km fra dypbassengene, så vil med stor sannsynlighet en mindre del av produksjonen 
havne over ”dypt” vann, altså dypere enn terskeldypet. Modellresultatene som her presenteres 
er derfor svært konservative, dvs. produksjonen vil trolig påvirke dypvann mindre enn det 
som modellresultatene viser. 

Algeveksten, ved økte tilførsler av næringssalter, kan medføre redusert siktedyp. Dette 
reduserte siktedypet blir beregnet av modellverktøyet FjordEnv, og oppgis i % av opprinnelig 
siktedyp ved økt tilførsel. 

2.3.1.4 Simuleringer i FjordEnv 

Basert på datamaterialet ovenfor ble det analysert 2 test-scenarioer med ulike prosentandeler 
av fôret som antas å bli transportert til fjordens dypbasseng, henholdsvis 50 og 100 %. For 
scenarioene er det antatt 5 % fôrspill (15 % inkludert fekalier). 

 

2.3.2 Hydrodynamikk og spredning av utslipp 

2.3.2.1 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. 
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Figur 3: Finmasket modelldomene nested inn i større domene. Økssundet med anleggene inntegnet på 
høyresiden.  

Det finmaskete modelldomene inneholder 65 000 celler i 34 dybdelag. Simuleringen foregår 
5 ganger i sekundet. Fineste oppløsning er ca. 7 m. 

De modellerte lokalitetene i Økssundet er (se Figur 3) Horsvågen (nord for Skutvik på 
vestsiden av Økssundet), Aneviken (den nordlige lokaliteten på Lundøya på vestsiden av 
Økssundet) og Okssøya (den sørlige lokaliteten på Lundøya på vestsiden av Økssundet).  

 

2.3.2.2 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 de henholdsvis 94 000 
(grovmasket) og 65 000 (finmasket) cellene i 34 dybdelag til de sedimenterer på bunnen.  

To av sporstoffene representerer fiskefôr og de seks andre fekalier (se Tabell 2). 
Synkehastighetene er hentet fra forsøkene beskrevet i Bannister et. al, 2016.  

Tabell 2: 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 % 
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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).  

 

2.3.2.3 Inngangsdata fra produksjon av laks 

For hver lokalitet ble det på månedsbasis innhentet produksjonsdata 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 den måneden med størst 
utfôring/ maksimal biomasse. Dette gir et maksimalt anslag for lokalitetens belastning med 
organisk tilgjengelig karbon. Modellresultatene blir da sammenlignbare med B-undersøkelser 
som også utføres rundt maksimal biomasse. 

En matrise for karbonutslipp for hvert sporstoff for den måneden med størst utfôring ble 
regnet ut for hver lokalitet. Akkumulert avsetning av alle sporstoffer i hver av bunncellene i 
modelldomenet for den aktuelle måneden 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.  

For lokalitetene Anevika og Okssøya er det modellert to scenarier – Scenario I er dagens 
produksjon, og Scenario II er en dobling av produksjon i forhold til dagens. Horsvågen har 
bare Scenario I. I scenario III i oppdatert rapport er det modellert nye 
anleggskonfigurasjoner med 14 istedenfor 8 bur og med produksjon økt til 7800 tonn per år. 

 

2.4 Miljøinformasjon 
For hver lokalitet i Økssundet ble tilgjengelig miljøinformasjon hentet inn fra APN's arkiver. 
Det ble hentet inn tidligere foretatte strømmålinger, tidligere B- og C-undersøkelser. Relevant 
miljøinformasjonen ble hentet ut o framstilles i denne rapporten. Miljøklassifiseringen basert 
på sedimentkjemi fra B-undersøkelsene ble sammenstilt med resultatene fra modelleringen. 
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3 Resultater 

3.1 Eutrofiering av bunnvann i resipient Sagfjorden/ Økssundet 
Modellen FjordEnv beregner oksygenminimum i dypbassenget, både naturlig og ved økt 
tilførsel av organisk utslipp. Dette vil være et gjennomsnitt over hele dypbassenget. Anbefalt 
minsteverdier i slike vannmasser er 3,0-3,5 ml/l (Buhl-Mortensen, Oug og Aure, 2009).  

Modellen beregner videre redusert siktedyp i overflatelaget i prosent som oppstår ved økt 
gjødsling i vannmassene og derav resulterende økt produksjon av plankton. Anbefalt 
maksimalverdi for redusert siktedyp er 10 % (Aure og Stigebrandt, 1990) 

Resultater fra innledende simuleringer med modellen viser at man i indre fjordbasseng ved 
produksjon av ca. 5 000 tonn laks vil kunne nå en oksygenmetning på 65% i fjordens dypeste 
vannlag (Tabell 3). Dette er under forutsetning av at 100 % av fôrspill og fekalier havner i 
dypbassenget under terskeldyp på 245 meter. Reduksjonen i siktedypet var da 3,7% i 
overflatelaget. 

 

Tabell 3: Modellert kapasitet for indre basseng, med inngangsdata beskrevet i kapittel 2 

Produksjon (tonn) Oksygenminimum i dypbasseng (% metning) Reduksjon i siktedyp 

0 81 % 0 

5 000* 65 % 3,7 % 

 

For ytre fjordbasseng beregner modellen at man ved produksjon av ca. 17 000 tonn laks vil 
kunne nå en oksygenmetning på 75% i dypbassenget og en reduksjon av siktedyp på 6,5% i 
fjordens overflatelag (Tabell 4). Dette er under forutsetning av at 100 % av fôrspill og fekalier 
havner i dypbassenget under terskeldyp på 329 meter.  

Under forutsetning av at 50 % av fôrspill og fekalier havner i dypbassenget under terskeldyp, 
beregner modellen for ytre fjordbasseng at man ved produksjon av ca. 70 000 tonn laks vil 
kunne nå en oksygenmetning på 65% i dypbassenget og en reduksjon av siktedyp på 22,2% i 
fjordens overflatelag.  

Tabell 4: Modellert kapasitet for ytre basseng, med inngangsdata beskrevet i kapittel 2. 

Produksjon 
(tonn per år) 

Oksygenminimum i 
dypbasseng 

(% metning)*** 

Reduksjon i 
siktedyp**** 

Forutsatt utslipp som havner i 
fjordens dypområdet 

0 85 % 0 0 

17 000 75 % 6,5 % 100% 

70 000 65 % 22,2 % 50% 
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3.2 Miljøinformasjon og lokalitetens historikk 

3.2.1 Anevika 

Anevika ble søkt i 2008 som ny lokalitet og har i dag en MTB på 5400 t. Det er produsert 
mellom 5000 og 6000 tonn fra 2009 til 2016 med drift annethvert år. 

3.2.1.1 Anevika - strøm 

 

 

 

Anevika er en lokalitet med gode strømforhold.  



 

 Akvaplan-niva AS, Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø 
14 www.akvaplan.niva.no 

3.2.1.2 Anevika - C-undersøkelser 

 

C-undersøkelse i 2008: 

 

 D1 D2 D3 

tilstand Meget god God God 
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C-/ ASC undersøkelse i juni 2015: utslaktet i 2014, brakk til juni 2015 
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C-/ ASC undersøkelse i januar 2016  

utslaktet i 2014, brakk til juni 2015 –produsert biomasse ca. 6000 tonn, stående biomasse 
januar 2016 – 4961 tonn 
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3.2.1.4 Anevika - B-undersøkelser 

B-undersøkelse i november 2009 

Drift siden juni 2009, tilstand 1 på alle 
stasjoner unntatt Stasjon 2 og 6 med 
tilstand 2 (merket med grønn ring). 

 

 

 

 

B-undersøkelse i november 2011 

Fisk satt ut i juni 2009 og juni 2011, 
biomasse produsert 4100 t ved 
undersøkelsen, tilstand 1 på alle unntatt 
Stasjon 1og 4 tilstand med tilstand 2 
(grønn ring), og stasjon 2 med tilstand 4 
(rød ring). 

 

B-undersøkelse i desember 2013 

Fisk satt ut i juni 2009, juni 2011 og juni 
2013, biomasse 4476 t ved undersøkelsen, 
tilstand 1 på alle stasjoner med unntak av 
Stasjon 3 og 8 med tilstand 2 (grønn ring). 

 

 

 

B-undersøkelse i mai  2016 

Fisk satt ut i juni 2009, juni 2011, juni 
2013 og høsten 2014 biomasse produsert 
5869 t ved undersøkelsen; Alle stasjoner 
tilstand 1 unntatt Stasjon 2 og 8 med 
tilstand 2 (merket gult). 
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3.2.2 Oksøy 

3.2.2.1 Oksøy  - Strøm  

 

 

 

  

 

Også på Oksøya er det gode strømforhold. 
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3.2.2.2 Oksøy - C-undersøkelser 

C-/ ASC undersøkelse 24. juni 2015 

Lokaliteten var utslaktet i juni 2015, maks biomasse i januar 2015 var 5416 t, utfôret 6870 t i 
siste syklus  
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3.2.2.3 Oksøy - B-undersøkelser 

B-undersøkelse, 1.12.2010 ,  

Utsett i juli 2010, biomasse i desember 
2010 var 3600 t, tilstand 2 (grønn ring) 
men på stasjon 4 og 9 tilstand 5 (rød ring), 
lokalitet tilstand 2  

 

 

 

B-undersøkelse, 30.11.2011  

Brakk siden utslakting i juli 2011, 
biomasse november 2011 0tonn, tilstand 1 
på alle stasjoner eller hardbunn (st 1,5,6,7). 

 

B-undersøkelse, 18.12.2013  

Brakk siden utslakting i mai 2013 der det 
ble produsert 4800tonn; biomasse i 
november 2013 var 0 tonn; lokalitet hadde 
tilstand 2,  St 3,6,8,9 tilstand 2 (grønn ring) 
eller 3 (gul ring). 

 

B-undersøkelse, 11.12.2014  

Utsett sommer 2014; biomasse var i 
desember 2014 på 5208 tonn; tilstand 
lokalitet var 2,  og St 2,4,7 tilstand 2, st 
1,3,8,9,10 hardbunn 
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B-undersøkelse, 11.11.2016  

Utsett høsten 2015; biomasse i november 
2016 var 5252 tonn; tilstand 1,  men 16 av 
17 grabbskudd gikk ut pga hardbunn, St 11 
og 17 tilstand 2 ifølge gruppe III 
parametere. 

 

 

3.2.3 Horsvågen 

Horsvågen har vært i drift siden 1985.  

3.2.3.1 Horsvågen - Strøm 
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Horsvågen har saktere spredningsstrøm, ca. halvparten så stor fart, sammenlignet med 
Anevika og Oksøy.  

3.2.3.2 Horsvågen - B-undersøkelser 

B-undersøkelse, 15.07.2009  

Oppgitt "halv biomasse" juli 2009, 
lokalitetstilstand 2, St. 1,3,4 tilstand 2 
(grønn ring), og St. 2 tilstand 3 (gul ring). 

  

 

B-undersøkelse, 19.07.2011  

Utsett i september 2010 og fisk flyttet like 
før undersøkelsen; biomasse juli 2011 var 
0 tonn,, tilstand 1, på st. 5,6,7,tilstand 2 
(grønn ring); på st. 10 tilstand 3 (gul ring) 

  

B-undersøkelse, 11.06.2013  

Utsett september 2012, biomasse i juni 
2013 var 850 tonn, lokalitetstilstand 2, 
St. 1,3,4,6,8 var tilstand 2 (grønn), st. 9 
tilstand 3 (gul) 
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B-undersøkelse, 15.07.2015  

Utsett august 2014; fôrforbruk var 611 
tonn  for generasjonen, og biomasse var 
flyttet like før undersøkelsen; 
lokalitetstilstand 3, St. 3 tilstand 2 (grønn);  
st. 5,6,7,8 tilstand 4 (rød ring) 

 

 

B-undersøkelse, 02.03.2016  

Utsett i august 2014; biomasse var 0 tonn 
og brakklagt i 9 måneder; 
lokalitetstilstand 1, St. 2 og 3 var tilstand 2  

 

 

 

3.3 Spredning og sedimentering fra oppdrettsanlegg 
Resultatene vises i grafisk form som plott av konsentrasjoner eller som gram karbon 
sedimentert per dag.  

3.3.1 Bunnfelling av sporstoffer 

Resultatene vises i grafisk form som plott av konsentrasjoner. Sporstoffene følger 
vannstrømmene i modellen inntil de når bunnen. I det de når bunnen første gang blir de tatt ut 
av videre transport i modellen, og akkumulert (5 ganger i sekundet) i den respektive 
bunncellen. Hvert sporstoff bunnfeller på forskjellig måte, og i en grafisk fremstilling kan de 
vises som et slags "fotavtrykk". Sporstoffenes fotavtrykk vil være forskjellig for et helt år når 
det sammenlignes med en bestemt måned. På månedsbasis vil ferskvannsavrenning fra elver, 
vindforhold og strømforhold variere, og derved påvirke vannsirkulasjon og bunnfelling på 
ulikt vis. I figurene som nå følger viser vi dette med noen eksempler. 
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3.3.1.1 Bunnfelling av sporstoffer på årlig basis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Sporstoff 1 (venstre) og sporstoff 4(høyre) 

I figuren ovenfor vises hvordan sporstoffene bunnfeller i løpet av et år. Sporstoff 1 er lettest. 
Dette sporstoffet kan spres langt i fjordsystemet på grunn av lav synkehastighet. Men det 
utgjør bare 5%  til 7% av fekaliene. Sporstoff 1 er også interessant når det gjelder spredning 
av sykdom. Årsplottet viser også at det er svært lite spredning på tvers av Økssundet. 

Sporstoff 4 sprer seg over langt mindre avstander, og det står for 2 til 4% av fekaliene. På 
årsbasis viser sporstoff 4 at det er nesten ingen stoff som bunnfeller i fjordens dypeste 
basseng.  
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Figur 5: Sporstoff 6 (venstre) og sporstoff 8(høyre) 

I Figur 5 ovenfor vises hvordan sporstoffene 6 og 8 bunnfeller i løpet av et år. Sporstoff 6 er 
den tyngste fekaliefraksjon og utgjør mellom 60 % og 80 % av fekaliene. Sporstoff 8 er det 
tyngste fôret. Disse sporstoffene sprer seg over langt mindre avstander enn de andre 
sporstoffene og sedimenterer nært anleggene. I et miljøperspektiv med fokus på lokal 
organisk forurensing utgjør disse tunge fraksjonene over to tredeler av organisk belastning. 
Grafikken viser også at dette utslippet ikke overlapper mellom anleggene i Økssundet.  

3.3.1.2 Bunnfelling av sporstoff på månedlig basis  

 
Figur 6: Sporstoff 1 i januar måned (venstre) og sporstoff 1i august måned (høyre). 

Figur 6 viser hvor forskjellig sporstoff 1 bunnfeller i januar og i august måned. Dette skyldes 
forskjeller i vannsirkulasjon. Fordi sporstoff 1 bare utgjør 5 til 7% av fekaliene og fordi 
blåfargene viser en lav konsentrasjon spres det likevel lite stoff til fjordens dypområder.  
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Dette vises også i Figur 7 for november 
måned med sporstoff 6 som representerer 60 
til 80% av fekaliene. Hovedmengden av 
organisk materialet bunnfeller nært 
anleggene. November er måneden med størst 
produksjon av stor laks og størst utfôring i 
anleggene Anevika og Oksøy på vestsiden av 
Økssundet. Figuren viser derfor godt 
fotavtrykket for den største organiske  
påvirkningen. 

 

 

 

 

Figur 7: Sporstoff 6 i november måned. 

 

3.3.2 Bunnfelling av karbon  

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.  
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3.3.2.1 Anevika 

 

Ved lokalitet Anevika er det i 
modellen med dagens drift årlig 
produsert brutto 5 560 tonn laks, 
fôret ut 6 940 tonn fôr og slaktet 
7 580 tonn laks. Smålaksen er 
produsert på annen lokalitet og 
flyttet i juni måned til Anevika med 
snittvekt på 1,4 kg. Etter utslakting 
brakklegges Anevika i 8 til 11 
måneder. Utfôring er størst i 
september med 1470 tonn fôr, og 
det er karbonutfelling i september 
som vises i grafikken. 

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 september måned. 

 

Figur 8: Anevika,, scenario I -  daglig gram karbon per kvadratmeter i dagens drift (5560 tonn laks/år) 

  

I neste grafikk for Anevika er det 
modellert doblet produksjon  
med årlig produsert brutto 11 120 
tonn laks, fôret ut 13 880 tonn fôr 
og slaktet 15 160 tonn laks. 
Smålaksen er produsert på annen 
lokalitet og flyttet i juni måned til 
Anevika med snittvekt på 1,4 kg.  

Utfôring er størst i september 
med 2 940 tonn fôr, og det er 
karbonutfelling i september som 
vises i grafikken. 

Den gråe isolinjen for 
sedimentering viser 10g karbon 
per kvadratmeter per dag. Innfor 
denne isolinjen er 
sedimenteringen av karbon opp 
til ca. 20 g karbon per kvm per 
dag i september måned. 

Figur 9: Anevika, scenario II -  gram karbon/dag/ kvadratmeter med doblet produksjon  11120 tonn/år 
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I Figur 10 i Scenario III er det 
modellert produksjon  med årlig 
produsert brutto 7 800 tonn laks 
for Anevika. Anlegget har fått ny 
konfigurasjon med 14 bur og er 
delvis lagt ut over dypområdet i 
Sagfjorden. Smålaksen er også 
her produsert på annen lokalitet 
og flyttet i juni måned til 
Anevika med snittvekt på 1,4 kg.  

Utfôring er fortsatt størst 
september, og det er 
karbonutfelling i september som 
vises i grafikken. 

Isolinjen på 10 g karbon per 
kvadratmeter per dag for 
sedimentering vises ikke her 
fordi man med denne 
driftsplanen og konfigurasjonen 
ikke overstiger 10 g nivået på 
lokaliteten.  

 

 

Figur 10: Anevika, scenario III -  daglig gram karbon per kvadratmeter ved produksjon  7800 tonn/ år 

 

For å beskrive bedre de 
lave karbonnivåene viser 
vi disse i en annen 
fargeskala (Figur 11).  

Karbonnivåene overstiger 
så vidt 3 g per m2 per dag 
ved maksimal utfôring i 
september. Dette er en 
svært lave belastning som 
gir meget lav miljørisiko.  

 

 

 

Figur 11: Anevika, scenario 
III -  gram karbon ved 
produksjon  7800 tonn/ år 
med annen fargeskala 
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3.3.2.2 Oksøy 

 

Lokalitet Oksøy følger samme 
driftsmønster som Anevika: 
Modellert med dagens drift årlig 
produsert brutto 5 560 tonn laks, 
fôret ut 6 940 tonn fôr og slaktet 
7 580 tonn laks. Smålaksen er 
produsert på annen lokalitet. Etter 
utslakting brakklegges Oksøya i 8 
til 11 måneder.Utfôring er størst i 
september med 1470 tonn fôr, og 
det er karbonutfelling i september 
som vises i grafikken. 

Det vises en grå isolinje for 
sedimentering av 10g karbon per 
kvadratmeter per dag. Innenfor 
denne isolinjen er 
sedimenteringen av karbon 
høyere enn 10g per kvm per dag i 
september måned. 

Figur 12: Oksøy,daglig gram karbon per kvadratmeter i dagens drift (5560 tonn laks/år) 

 

Som for Anevika er det modellert 
doblet produksjon: årlig produsert 
brutto 11 120 tonn laks, fôret ut 
13 880 tonn fôr og slaktet 15 160 
tonn laks. Smålaksen er produsert på 
annen lokalitet  

Utfôring er størst i september med 
2 940 tonn fôr, og det er 
karbonutfelling i september som 
vises i grafikken. 

Den gråe isolinjen for sedimentering 
viser 10g karbon per kvadratmeter 
per dag. Innfor denne isolinjen er 
sedimenteringen av karbon over 20g 
karbon per kvm per dag i september 
måned. 

 

Figur 13: Oksøy, daglig gram karbon per kvadratmeter i scenario med doblet produksjon  (11 120 tonn 
laks/år) 
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I Figur 14 i Scenario III for 
Oksøy er det modellert 
produksjon  med årlig produsert 
brutto 7 800 tonn laks. Anlegget 
har fått ny konfigurasjon med 14 
bur og er delvis lagt ut over 
dypområdet i Sagfjorden. 
Smålaksen er også her 
produsert på annen lokalitet.  

Utfôring er størst september, og 
det er karbonutfelling i 
september som vises i grafikken. 

Isolinjen på 10 g karbon per 
kvadratmeter per dag for 
sedimentering vises så vidt 
rundt de to innerste burene.  

 

 

 

Figur 14: Oksøy, scenario III -  daglig gram karbon per kvadratmeter ved produksjon  7800 tonn/ år 

 

3.3.2.3 Horsvågen 

Ved lokalitet Horsvågen er det i modellen med dagens drift årlig produsert 2 100 tonn laks, og 
fôret ut samme mengde fôr (fôrfaktor 1,0). Fisken settes ut i juni/ juli/ august som 60 til 100 
grams smolt og flyttes til lokalitetene Anevika eller Oksøy året etter utsett med snittvekt ca. 
1,4 kg. Flytting veksles mellom Anevika og Oksøya annethvert år. 

Utfôring er størst i juni måned like før flytting med 460 tonn fôr, og det er karbonutfelling i 
juni måned som vises i grafikken. Den gråe isolinjen for sedimentering av 10g karbon per 
kvadratmeter per dag er vist. Innfor denne isolinjen er sedimenteringen av karbon opp til 15g 
per kvm per dag i juni måned. 
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Figur 15: Horsvågen, daglig gram karbon per kvadratmeter i scenario med produksjon av årlig 1,6 
millioner smolt (2 100 tonn biomasse per år) 

For Horsvågen er det ikke modellert økt produksjon. I den foreslåtte driftsmodellen skal 
Horsvågen imidlertid produsere smålaks til Anevika og Oksøy hvert år. Tidligere ble 
Horsvågen avlastet ved produksjon av smålaks ved lokalitet Bergsøy slik at Horsvågen kunne 
brakklegges. Anlegget er modellert i den nyeste konfigurasjonen som oppdragsgiver har 
foretatt sommeren 2017. 
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4 Sammenfattende vurderinger og anbefalinger 

4.1 Oksgyenforhold i resipient Sagfjorden/ Økssundet 
Modellen FjordEnv indikerer at det blir årlig full utskiftning av vannmassene i dypvannet i 
både Økssundet og Sagfjorden. Per tid og med dagens produksjon er det gode oksygenforhold 
i dyplagene i Økssundet og Sagfjorden. Preliminære simuleringer viser at det kan være 
bærekraft for økning av fiskeproduksjon samlet, til både ytre og indre basseng.  

Det er størst kapasitet i ytre basseng. Det ser ut til at det vil være siktedypet i overflaten og 
ikke oksygenminimum i dypbasseng som vil være begrensende faktor ved økt produksjon i 
ytre basseng. 

Resultatene for oksygenforhold i dypbassengene indikerer at resipientkapasiteten i den ytre 
delen av Sagfjorden/ Økssundet er stor. Den er for reduksjon av oksygen beregnet til minst 
70 000 tonn per år for ytre basseng.  

Kapasiteten er trolig større enn det som modellen her antyder på grunnlag av redusert 
siktedyp og oksygenforhold. I forutsetningene for modellberegningene har vi nemlig valgt at 
relativt store mengder av utslippet fra oppdrettsaktiviteten ender opp under terskeldyp i 
fjordens dypeste basseng. Våre modelleringer av sedimentasjon senere i prosjektet har vist at 
langt mindre utslipp når fjordens dypeste deler. Modellen viser at bare små andeler av den 
letteste fekalie-fraksjonen som vi kaller Sporstoff 1, når fjordens dypområder. Andelen av det 
totale utslippet som når de dypeste vannlagene ligger derfor trolig under 2%. Dette viser at det 
meste av utslippet blir fordelt i fjordsystemet over terskeldyp eller vasket ut i havområdene 
utenfor Sagfjorden.  

Produksjonen i Sagfjord/ Økssund systemet vil derfor mest sannsynlig begrenses av den 
lokale resipientkapasiteten som er rett under eller i nærheten av oppdrettsanleggene. APN har 
derfor i denne omgangen ikke sett det som formålstjenlig å modellere videre på total 
resipientkapasitet i fjordens dypområder.  

4.2 Sedimentering av karbon på lokalitetene  

4.2.1 Sentrale opplysninger i forskingslitteraturen 

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.  
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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. 

4.2.2 Valg av risikoverdier for daglig sedimentering av karbon 

Sammenlignet med Keeley et al. (2013) har lokalitetene Anevika og Okssøy moderate 
strømforhold. Horsvågen har lavere vannutskiftning. Alle de tre lokalitetene i Økssundet har 
vesentlig større vanndyp enn anleggene Keeley har undersøkt. Keeley har også brukt utfôring 
over 6 til 12 måneder. I vårt prosjekt er utfôring beregnet for måneden med størst 
fôringsintensitet. I september måned er utfôring på Anvika og Oksøy ca. 21% av årlig 
fôrmengde, og i juni måned ca. 22 % av årlig utfôring i Horsvågen. Derfor 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. 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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4.2.3 Sammenligning av modellresultater med tidligere miljøundersøkelser,
inkludert anbefalinger

4.2.3.1 Anevika

Figur 16: Alle B-undersøkelser i Anevika

I Aneviken har man tidligere bare funnet en stasjon i tilstandsklassse 4. Denne lå inne mot
land og midt i viken (se Figur 16) . Man kan se en svak påvirkning rundt dette området også i
andre år. Lokaliteten har god kapasitet. Modellens 10 grams isolinje for daglig sedimentering
av karbon samsvarer meget godt med miljøundersøkelsene. En må huske at denne
sedimenteringen bare forekommer i måneden med størst utfôring.

Figur 17: sedimentering av karbon i September i Anevika med dagens (venstre) og doblet produksjon
(høyre).

Ved en dobling av produksjonen (se høyre bildet i Figur 17) øker risikoen for dårlig
miljøtilstand rundt de merdene som ligger innerst i viken og i det røde området vil en kunne få
verdier opp mot 20 g karbon /m2/dag i måneden med størst utfôring. I dette området bør man
overvåke miljøtilstanden nøye. Anevika serut til å tåle en økt produksjon dersom man
vurderer noen enkle tiltak. En kan vurdere en litt forandret konfigurasjon av anlegget, endret
fôringsregime eller endret utsett/ utslakting for å unngå for store topper med utfôring.

2009 2011 2013 2016
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Ved økning av produksjon til 7800 tonn laks per år med anlegg i ny konfigurasjon med 14 bur 
er karbon fotavtrykket i miljø svært liten på Anevika. Anlegget tåler trolig en høyere 
belastning enn det som her er modellert.  

 

 

 

Figur 18: Anevika, scenario III, lav karbon fotavtrykk ved produksjon  7800 tonn/ år 
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4.2.3.2 Oksøya  

 
Figur 19: Alle B-undersøkelser i Oksøya 

På Oksøya har man tidligere bare funnet to stasjoner i tilstandsklasse 4 og en i klasse 3. Disse 
lå inne mot det sørøstlige hjørnet av anlegget. (se Figur 19). Det vises en svak påvirkning 
rundt dette området og i anleggets sentrum også i andre år. Lokaliteten har god kapasitet. 
Modellens 10 grams isolinje for daglig sedimentering av karbon samsvarer også her meget 
godt med miljøundersøkelsene. Denne sedimenteringen forekommer bare i måneden med 
størst utfôring (september).  

 

Figur 20: sedimentering av karbon i september ved Oksøya med dagens (venstre) og doblet produksjon 
(høyre).  

Ved en dobling av produksjonen (se høyre bildet i Figur 17) øker risikoen for dårlig 
miljøtilstand rundt de merdene som ligger i det sørøstlige hjørnet. I det røde området vil en 
kunne få verdier over 20 g karbon /m2/dag i måneden med størst utfôring. I dette området bør 
man overvåke miljøtilstanden nøye. Oksøya ser ut til å tåle en økt produksjon men ikke like 
mye som Anevika. Tiltak bør vurderes ved økt produksjon. En forandret konfigurasjon/ 
plassering av anlegget, endret fôringsregimet eller endret utsett/ utslakting bør vurderes for å 
unngå for store topper med utfôring ved økt produksjon. En kan også vurdere en mindre 
økning enn en direkte dobling av dagens produksjon. 
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Ved økning av produksjon til 7800 tonn laks per år med anlegg i ny konfigurasjon med 14 bur 
er karbon fotavtrykket i miljø liten ved Oksøya. 10grams linjen vises bar rundt de to ito 
innerste burene.  

 
Figur 21: Oksøya, scenario III, lav karbon fotavtrykk ved produksjon  7800 tonn/ år 
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4.2.3.3 Horsvågen  

 
Figur 22: Alle B-undersøkelser i Horsvågen 

I Horsvågen har man tidligere funnet flere stasjoner i tilstandsklassse 3 og 4. Disse lå i en 
hestesko form inne i bukta. (se Figur 22) . Det vises påvirkning rundt dette området i flere år. 
Lokaliteten har på grunn av mindre vannutskiftning og sin bathymetriske utforming som fører 
til bakevjer mindre kapasitet enn Anevika og Oksøya. Dette samsvarer også med Keely et al. 
(2013) sine funn for strømsvakere lokaliteter. Modellens 10 grams isolinje for daglig 
sedimentering av karbon samsvarer også her meget godt med miljøundersøkelsene. Denne 
sedimenteringen forekommer bare i måneden med størst utfôring (juni). Anlegget er modellert 
i den nyeste konfigurasjonen som oppdragsgiver har foretatt sommeren 2017. 
 

 
 

Figur 23: sedimentering av karbon i juni i Horsvågen med produksjon av årlig 1,6 millioner smolt.  

Det er ikke modellert en økning av produksjonen på grunn av risikoen for dårlig miljøtilstand 
under anlegget. Men oppdragsgiver ønsker å sette ut smolt hvert år mens det så langt har vært 
utsett annethvert år. Lokaliteten har derved hatt mulighet for lang brakklegging, noe som ikke 
vil være mulig ved årlig utsett. Oppdragsgiver bør overvåke utviklingen meget nøye, samt 
vurdere tiltak for å unngå overbelastning av lokaliteten.  
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4.3 Langtidsperspektiver 
I dette prosjektet har APN med Cermaq som industripartner foretatt et omfattende 
utviklingsarbeid. Vurderingene er 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.  

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.  

Derfor må vurderingen som APN her har gjort etterprøves og justeres ved de framtidige 
rutinemessige miljøundersøkelsene som oppdretter gjør.  
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Forord  

Akvaplan-niva har gjennomført en forundersøkelse type C ifm. oppdretters søknad om ny 
anleggskonfigurasjon og økning i MTB fra 5400 tonn til 7800 tonn ved oppdrettslokaliteten 
30156 Anevik. Oppdragsgiver har vært Cermaq Norway AS. Undersøkelsen inngår i selskapets 
miljøovervåking av bunnpåvirkningen fra anlegget. 

Følgende personer har deltatt:  

Kristine Steffensen Akvaplan-niva Prosjektleder. 

Roger Velvin Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (Varia). Rapport, faglige vurderinger 
og fortolkninger.  

Vera Remen Akvaplan-niva Feltarbeid. Kart (Olex). Rapport  

Hans-Petter Mannvik Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (pigghuder). KS rapport, faglige 
vurderinger og fortolkninger. 

Rune Palerud Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (krepsdyr). Statistikk. 

Thomas Hansen Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (børstemark). 

Jesper Hansen Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (bløtdyr). 

Thomas Heggem Akvaplan-niva Sondegrafikk. Kart (Olex) til feltplan. 

Kristine H. Sperre Akvaplan-niva Koordinering av bunndyrsortering. 

Ingar H. Wasbotten Akvaplan-niva Koordinering av geokjemiske analyser. 

 

Akvaplan-niva vil takke Cermaq Norway AS, og mannskap på "Polar Viking" for godt 
samarbeid.  
 

Akkreditert virksomhet:  

Undersøkelsen er utført av Akvaplan-niva AS med følgende underleverandører 

 ALS Laboratory Group, Tsjekkia 

 

 

Akvaplan-niva AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for feltinnsamlinger av 
sediment og fauna, analyser av TOC, TOM, TN, kornstørrelse, makrofauna og faglig 
vurderinger og fortolkninger, akkrediteringsnr. TEST 079.  

Akkrediteringen er i hht. NS-EN ISO/IEC 17025. 

 

Czech Accreditation Institute 
(Lab nr 1163) 

 

ALS Laboratory Group er akkreditert av Czech Accreditation Institute (Lab nr 1163) 
for analyser av kobber. 

 

 

Tromsø, 15.05.2018 

 

Kristine Steffensen 

Prosjektleder 
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1 Oppsummeringstabell forundersøkelse type C  

1.1 Oppsummering av forundersøkelse type C 
Informasjon oppdragsgiver 

Tittel : Cermaq Norway AS. Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten 30156 Anevik, 2018. 

Rapport nr. 10020.01 Lokalitet: Anevik 

Lokalitet nr. 30156 
Kartkoordinater  
(planlagt ramme): 

68°00,308 N 
15°16,099 Ø 

Fylke: Nordland Kommune: Steigen 

MTB-tillatelse: Ønsker 7800 tonn Kontaktperson: Silje Ramsvatn 

Oppdragsgiver: Cermaq Norway AS, 8286 Nordfold. 

 

Biomasse/produksjonsstatus ved undersøkelsesdato 30. og 31.01.2018    

Fiskegruppe: Laks Biomasse ved undersøkelse: 
4350 tonn 
(Eksisterende anlegg) 

Utfôret mengde: 
4947 tonn  
(eksisterende anlegg) 

Produsert mengde: 
4451 tonn 
(eksisterende anlegg) 

Type/tidspunkt for undersøkelse 

Maks biomasse:  Oppfølgende undersøkelse:  

Brakklegging:  Ny lokalitet / forundersøkelse: X 

 

Resultat fra C undersøkelse /NS 9410 (2016) - Hovedresultat bløtbunnfauna 

Faunaindeks nEQR (Veileder 02:2013) Økologisk tilstandsklassifisering (Veileder 02:2013) 

Fauna C1  0,339 Fauna C1  Klasse IV 

Fauna C2  0,725 Fauna C2  Klasse II 

Fauna C3 0,628 Fauna C3 Klasse II 

Fauna C4  ia Fauna C4  ia 

Fauna C5  0,379 Fauna C5  Klasse IV 

Fauna C6 0,725 Fauna C6 Klasse II 

Fauna Cref  ia Fauna Cref  ia 

Fauna C3, C5, C6 0577 Fauna C3, C5, C6 Klasse III 

Dato feltarbeid: 30. og 31.01.2018    Dato rapport: 15.05.2018 

Merknader til andre resultater (sediment, pH/Eh, oksygen)  

TOC i klasse II (C5) 
pH/Eh poeng 1 og 2 

O2-forholdene var gode i hele 
vannsøylen. 

Ansvarlig feltarbeid: Vera Remen Signatur: 
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1.2 Summary of the pre survey type C 
Client information 

Title : Cermaq Norway AS. Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten 30156 Anevik, 2018.  

Report nr. 10020.01 Location: Anevik 

Location nr. 30156 
Map co/ordinates 
(construction): 

68°00,308 N 
15°16,099 Ø 

County: Nordland Municipality: Steigen 

MTB-permission: Apply for 7800 ton Contact person:  Silje Ramsvatn 

Client: Cermaq Norway AS, 8286 Nordfold. 

 

Biomass/production status at date of investigation field date 

Fish group: Salmon Biomass on examination: 
4350 ton 
(existing construction) 

Feed input 
4947 ton 
(existing construction) 

Produced quantity 
4451 ton 
(existing construction) 

Type of / time for survey 

Maximum biomass  Follow up study:  

Fallow:  New location / pre survey: X 

 

Results from C study /NS 9410 (2016) - Main result soft bottom fauna 

Faunal index nEQR (Veileder 02:2013) Organic state classification (Veileder 02:2013) 

Fauna C1  0,339 Fauna C1  Class IV 

Fauna C2  0,725 Fauna C2  Class II 

Fauna C3 0,628 Fauna C3 Class II 

Fauna C4  ia Fauna C4  ia 

Fauna C5  0,379 Fauna C5  Class IV 

Fauna C6 0,725 Fauna C6 Class II 

Fauna Cref  ia Fauna Cref  ia 

Fauna C3, C5, C6 0577 Fauna C3, C5, C6 Class III 

Date fieldwork: 30. and 31.01.2018    Date of report: 15.05.2018 

Notes to other results (sediment, pH/Eh, oxygen)  

TOC class II (C5)  
pH/Eh level 1 and 2 

O2- The conditions were 
good throughout the water 

column. 

Responsible for fieldwork: Vera Remen Signature: 
 

 

  



 

Forundersøkelse Anevik, 2018. 
Akvaplan-niva AS Rapport 10020.01 5 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål  
Akvaplan-niva har, på vegne av Cermaq Norway AS, gjennomført en forundersøkelse (type C) 
på lokaliteten Anevik i Økssundet, Steigen kommune i Nordland fylke. Undersøkelsen er utført 
ifm. oppdretters søknad om økt MTB fra dagens på 5400 tonn til 7800 tonn samt endring i 
anleggets konfigurasjon/re-fortøyninger på lokaliteten.  

Formålet med undersøkelsen er å dokumentere bunnforholdene i overgangssonen for det 
planlagte anlegget og er en referanse for sammenligning med senere undersøkelser. 
Undersøkelsen er gjennomført iht. NS 9410:2016 kapt. 5, og inngår i oppdretters miljø-
overvåking av bunnpåvirkning fra anlegget. 

Etter krav fra Fylkesmannen i Nordland er det også gjennomført en B-undersøkelse i 
forbindelse med forundersøkelsen (Remen, 2018). Resultatene fra B-undersøkelsen er omtalt i 
kapt. 5.3.  

Et oversiktskart med Anevik er vist i Figur 1. 

 
Figur 1. Oversiktskart med plassering av Anevik (blå pil). Oppdrettsanleggene er markert med 
lokalitetsnummer og – navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet.  

2.2 Drift og endringer  
Eksisterende anlegg på lokaliteten består av dobbeltramme med 2 x 5 bur og omkrets på 
merdene er 160 meter. Ved tidspunktet for undersøkelsen var eksisterende anlegg under 
utslakting og stående biomasse var 4350 tonn. Totalt var det produsert 4451 tonn i inneværende 
generasjon og fôrforbruket var på 4947 tonn. Det er planlagt en brakkleggingsperiode fra 
mai/juni 2018 til juni 2019 (pers. medd. Hansen). Produksjon ved Anevik er vist i Tabell 1. 

http://www.fiskeridir.no/
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Oppdretter har søkt om å utvide MTB fra 5400 tonn til 7800 tonn, samt endringer i anleggets
konfigurasjon og fortøyninger. Den planlagte rammen består av en dobbelt ramme med 2 x 7
bur, med merdene på 160 meter i omkrets. I forhold til eksisterende anlegg vil rammen utvides
med 2 x 2 bur mot sørøst og strekkes noe lengre utover i sundet mot nordøst. Store deler av den
planlagte rammen vil dekkes av det eksisterende anlegget som vist i Figur 2.

Figur 2. Eksisterende anlegg (grønn farge) og det planlagte anlegget (svart inntegnet ramme) på
lokaliteten Anevik.

Tabell 1: Produksjon og fôrforbruk ved Anevik. Data er innhentet fra oppdragsgiver.

Utsett tidspunkt Produsert i tonn Fòrforbruk i tonn

2017(Inneværende generasjon, 16G) 4451 4947

2015 (Forutgående generasjon 1, 14G) 5900 6272

2013 (Forutgående generasjon 2, 12G) 4966 5418

2011 (Forutgående generasjon 3, 10G) 5027 5548

2.3 Tidligere undersøkelser
Akvaplan-niva har tidligere gjennomført miljøundersøkelser type C i forbindelse med
overvåkingsfrekvens for eksisterende anlegg på lokaliteten Anevik. Det har også vært
gjennomført C-undersøkelse i kombinasjon av ASC-undersøkelse (Aquaculture Stewardship
Council).

En oversikt over tidligere gjennomførte undersøkelser på Anevik er vist i Tabell 2.

Tabell 2. Tidligere gjennomførte undersøkelser ved eksisterende anlegg på lokaliteten Anevik.

Dato prøvetaking
Rapportnummer
(Forfatter, årstall) Type undersøkelse

06.01.2016
APN-8037.01

(Mannvik & Nilsen, 2016)
ASC-sertifisering og

Undersøkelsefrekvens iht. NS 9410:2007

23.06.2015
APN-7736.01

(Worum, Velvin & Fieler, 2015)
ASC-sertifisering og

Undersøkelsefrekvens iht. NS 9410:2007

24.07. og 21.08.2008
APN-4428 –01

(Øvergaard & Velvin, 2008)
Ny lokalitet

Undersøkelsefrekvens iht. NS 9410:2007
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3 Materiale og metode 

3.1 Faglig program  

3.1.1 Planlagt faglig program 

Valg av undersøkelsesparametere, stasjonsplasseringer og type innsamlingsprogram for 
bunnprøvetakinger og andre registreringer er gjort i henhold til NS 9410:2016, samt etter krav 
fra Fylkesmannen i Nordland om at antall stasjoner skal være iht. den nye MTB oppdretter 
søker utvidet til. En oversikt over det faglige programmet er gitt i Tabell 3.  

Plasseringen av stasjonene ble valgt ut fra forundersøkelser av lokalitetens bunntopografi og 
konfigurasjon, og ut fra resultater ved modellering av sedimentering av karbon fra det 
eksisterende anlegget på lokaliteten (Fieler, Leikvin & Drivdal, 2018). 

For gjennomføring og opparbeiding er følgende standarder og kvalitetssikringssystemer 
benyttet: 

 ISO 5667-19:2004: Guidance on sampling of marine sediments. 

 ISO 16665:2014. Water quality – Guidelines for quantitative sampling and sample 
processing of marine soft-bottom macro fauna. 

 NS 9410:2016. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine oppdrettsanlegg.  

 Interne prosedyrer. Kvalitetshåndbok for Akvaplan-niva. 

 Veileder 02:2013 (revidert 2015). Klassifisering av miljøtilstand i vann. Norsk 
klassifiseringssystem for vann i henhold til Vannforskriften. Veileder fra 
Direktoratgruppen.  

 M-608/2016. Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. 
Miljødirektoratet, 2016. 

Prøvetaking av sediment for analyse av kadmium (Cd) på stasjon C1 er etter ønske fra 
oppdragsgiver.  

Tabell 3. Planlagt faglig program på stasjonene ved Anevik, 2018. TOM = totalt organisk materiale, 
TOC = total organisk karbon, N-Kjeldahl = totalt nitrogen, Cu = kobber, Cd = kadmium. Korn = 
kornfordeling. pH/Eh = Surhetsgrad og redokspotensial 

Stasjon* Type undersøkelse* 

C1 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. Cu. Cd. pH/Eh.  

C2 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C3 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C4 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. Hydrografi/O2. pH/Eh.  

C5 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C6 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

Cref Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

*Utfordringer pga. hardbunn medførte at det ikke ble samlet inn tilstrekkelig mengde prøvemateriale for alle 
analyseparametere (jfr. kapt. 3.1.2).  

Feltarbeidet ble gjennomført 30. og 31. 01.2018. 

3.1.2 Avvik fra planlagt program 

Utfordringer på grunn av hardbunn medførte at det ikke ble samlet inn tilstrekkelig mengde 
prøvemateriale for å kunne gjøre bløtbunnsanalyser iht. NS 9410:2016 og metodikk beskrevet 
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i ISO 16665:2014. Foreliggende- og tidligere undersøkelser på lokaliteten viser at det er 
krevende å gjennomføre C-undersøkelser på lokaliteten. C-undersøkelsen er en 
bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye hardbunn i overgangssonen. 
Samtidig er det undersøkt om det finnes større representative bløtbunnsområder slik at 
undersøkelsen kan gjennomføres. Flere av prøvene er skrap fra fjell eller sediment fra groper 
hvor organisk deponering kan ha foregått. Slike prøver er ikke representative for 
overgangssonen. På stasjon C4 og Cref ble det ikke samlet inn prøver pga. hardbunn. Det kan 
derfor vurderes om lokaliteten for fremtiden skal undersøkes som en hardbunnslokalitet (jmf. 
NS 9410 kap 8.8).  

Det ble gjennomført en kombinert ASC- og C-undersøkelse på lokaliteten 28.02 og 01.03.2018 
(Velvin & Remen, 2018), og det kan vurderes å se på resultatene fra enkelt stasjoner fra denne 
undersøkelsen for å få et mer utfyllende bilde av bunnforholdene på lokaliteten. Figur 8 i kapt. 
7 (vedlegg 3) viser en stasjonsoversikt for forundersøkelsen og potensielt sammenlignbare 
stasjoner fra den kombinerte ASC- og C-undersøkelsen.  

3.2 Resipientbeskrivelse og stasjonsplassering  
Lokaliteten ligger langs land på østsiden av Lundøya i Økssundet. Fra land skråner bunnen slakt 
mot anleggets nærsone, og under anleggssonen skråner det bratt og ujevnt med dyp som varierer 
fra 51 meters dyp til rundt 540 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på over 600 meter 
sentralt i Økssundet. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og sundets sentrale 
dypområder. Tidligere undersøkelser viser at lokaliteten kan karakteriseres som en 
hardbunnslokalitet (Mannvik & Nilsen, 2016).  

Spredningsstrømmen er målt på 70 m dyp, og viser at hovedstrømsretning er mot sør-sørøst, 
med en markant returstrøm mot nord-nordvest. Gjennomsnittlig strømhastighet ble målt til 4,9 
cm/s, med maks hastighet målt til 19,6 cm/s (Bye, 2012). Med hensyn til strømretning er det 
forventet at biologisk materiell i hovedsak vil drive mot sør-sørøst, og noe mot nord-nordvest. 
Stasjonene ble dermed plassert i henhold til foreliggende strømdata, og så godt som mulig 
innenfor området hvor det er modellert størst sedimentering av karbon. Stasjonsplassering sett 
i forhold til sedimentering av karbon er vist i Figur 4. Stasjon C1 ble plassert i området hvor 
det er simulert størst sedimentering av karbon. Stasjon C2, C3 og C6 ble plassert i 
hovedstrømsretning. C4 dekker dypeste område nærliggende anlegget, og innbefattet 
hydrografi/O₂-måling, og C5 ble plassert motstrøms. Cref er referansestasjonen som ved 
forundersøkelser skal plasseres minimum 1000 m fra det planlagte anlegget. Stasjons-
plasseringen vurderes som representativ for forundersøkelsen iht. beskrivelse i NS 9410:2016. 

En oversikt over stasjonsdyp og GPS-koordinater er gitt i Tabell 4. Stasjonsplasseringene er 
vist i Figur 3. 

Tabell 4. Stasjonsdyp og -koordinater, Anevik, 2018.  

Stasjon C1 C2 C3 C4 C5 C6 Cref 

Dyp (m) 54 435 421 618 114 441 402 

GPS 
68°00,321 N 

15°15,717 Ø 

67°59,901 N 

15°16,723 Ø 

68°00,097 N 

15°16,573 Ø 

68°00,360 N 

15°16,575 Ø 

68°00,487 N 

15°15,674 Ø 

68°00,158 N 

15°16,620 Ø 

67°59,693 N 

15°17,199 Ø 

Avst. 
merd (m) 

30 500 154 162 90 105 1000 
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Figur 3. Stasjonsoversikt,planlagt ramme,Anevik, 2018. Spredningsdyp er malt på 70 m (Bye, 2012).

Figur 4. Stasjonsplassering (til venstre) sett i forhold til modellering av simulering av
spredning/akkumulering av karbon (til høyre) på lokalitetenAnevik (Fieler, Leikvin & Drivdal, 2018).

3.3 Hydrografi og oksygen
På C4 ble det gjennomført hydrografiske registreringer for vertikalprofiler med hensyn til
saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygenmetning fra overflate til bunn. Disse ble
gjennomført ved hjelp av en Sensordata CTDO 202 sonde.

3.3.1 Sedimentundersøkelse

3.3.1.1 Feltinnsamlinger

Prøvene ble hentet meden 0,1 m2 bunngrabb (van Veen). Prøvematerialet ble tatt ut gjennom
inspeksjonsluker etter at sedimentoverflaten var godkjent. Prøver for TOC, TOM, TNog Cu
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ble tatt av fra øverste 1 cm av sedimentet, og for kornfordelingsanalyser fra de øverste 5 cm 
ved hjelp av rør. Kun prøver med uforstyrret overflate ble godkjent, og prøvematerialet ble 
frosset for videre bearbeidelse i laboratorium. 

3.3.1.2 Total organisk materiale (TOM) 

Mengden av TOM i sediment ble bestemt ved vekttap etter forbrenning ved 495 °C. Vekttapet 
i prosent etter forbrenning ble beregnet. Reproduserbarheten av TOM-analysene er sjekket i 
opparbeidingsperioden ved å bruke et husstandardsediment som inneholder TOM med kjent 
nivå. Standard kalsiumkarbonat ble brent sammen med prøvene som kontroll på at karbonat 
ikke ble forbrent i prosessen. 

3.3.1.3 Total nitrogen (TN) - Kjeldahl nitrogenbestemmelse 

Sedimentene blir mineralisert ved 420 °C med svovelsyre og bruk av katalysatorer. 
Natriumhydroksid tilsettes i overskudd for å mineralisere prøvene. Deretter destilleres prøven 
og kondensatet går inn i en løsning med svovelsyre. Innholdet av organisk bundet nitrogen og 
ammoniakk/ammonium i prøven kvantifiseres spektrofotometrisk vha. en metode basert på 
reaksjonen mellom ammoniumioner, natriumsalicylat og trinatriumcitrat. 

3.3.1.4 Total organisk karbon (TOC) og kornfordeling  

Andelen finstoff, dvs. fraksjonen mindre enn 63 m, ble bestemt gravimetrisk etter våtsikting 
av prøvene. Resultatene er angitt som andel finstoff på tørrvektbasis.  

Etter tørking ble innhold av total organisk karbon (TOC) bestemt ved IR deteksjon (LECO IR 
212) etter behandling med konsentrert saltsyre (HCl) og katalytisk forbrenning ved 480 C. For 
å kunne klassifisere miljøtilstanden basert på innhold av TOC, er de målte konsentrasjonene 
normalisert for andel finstoff (nTOC) ved bruk av ligningen: nTOC = TOC + 18(1 – F), hvor 
TOC og F står for henholdsvis målt TOC verdi og andel finstoff (%) i prøven (Aure m.fl., 1993).  

Klassifisering av miljøtilstanden for sedimentene er basert på normalisert TOC, og ble 
gjennomført i henhold til Veileder 02:2013 (revidert 2015). 

Tilstandsklassifisering for organisk innhold i marine sediment.  

nTOC, mg/g 
< 20 

I Svært god 
20 - 27 
II God 

27 - 34 
III Moderat 

34 - 41 
IV Dårlig 

> 41 
V Svært dårlig 

3.3.1.5 Metallanalyse - kobber (Cu) og kadmium 

Det ble ikke innsamlet godkjente prøver for analyse av metallene kobber og kadmium i 
sedimenter (se 3.1.2). 

3.3.1.6 Redoks- og pH målinger  

På stasjon C2, C3 og C5 ble det utført en kvantitativ kjemisk undersøkelse av sedimentet. 
Surhetsgrad (pH) og redokspotensial (Eh) ble målt ved hjelp av elektroder og instrumentet YSI 
Professional Plus.  

3.3.2 Undersøkelse av bløtbunnfauna 

3.3.2.1 Om organisk påvirkning av bunndyrssamfunn 

Utslipp av organisk materiale fra oppdrettsanlegg kan bidra til forringede livsvilkår for mange 
av de bunnlevende organismene. Negative effekter i bunndyrsamfunnet kan best vurderes 
gjennom kvantitative bunndyranalyser. Fordi de fleste bløtbunnartene er lite mobile, vil 
faunasammensetningen i stor grad gjenspeile de stedsegnede miljøforholdene. Endringer i 
bunndyrssamfunnene er god indikasjon på uønskede belastninger. Under naturlige forhold 
består samfunnene av mange arter. Høyt artsmangfold (diversitet) er blant annet betinget av 
gunstige forhold for faunaen. Likevel kan eksempelvis moderate økninger i organisk belastning 



 

Forundersøkelse Anevik, 2018. 
Akvaplan-niva AS Rapport 10020.01 11 

stimulere faunaen og eventuelt øke artsmangfoldet noe. Større belastning gir dårligere forhold 
der opportunistiske arter øker sine individtall, mens ømfintlige slås ut. Dette betyr redusert 
artsmangfold. Endringer i artsmangfold i nærheten av utslippspunkt kan i stor grad knyttes til 
endringer av organisk innhold (fôr og fekalier) i sedimentet.  

3.3.2.2 Innsamling og fiksering 

Alle bunndyrprøvene ble tatt med en 0,1 m2 van Veen grabb. Kun grabbskudd hvor grabben 
var fullstendig lukket og overflaten uforstyrret ble godkjent. Etter godkjenning ble innholdet 
vasket i en 1 mm sikt og gjenværende materiale fiksert med 4 % formalin tilsatt fargestoffet 
bengalrosa og nøytralisert med boraks. På laboratoriet ble dyrene sortert ut fra gjenværende 
sediment. 

3.3.2.3 Kvantitative bunndyrsanalyser 

På alle stasjonene ble det forsøkt innsamlet to prøver (replikater) iht. retningslinjene i NS 9410 
(2016). På stasjon C1 og C5 ble det kun tatt ett replikat. På C4 og Cref lyktes det ikke å ta noen 
replikater (se kap. 3.1.2). Sortert materiale ble opparbeidet kvantitativt. Bunndyrene ble 
identifisert til fortrinnsvis artsnivå eller annet hensiktsmessig taksonomisk nivå og kvantifisert 
av spesialister (taksonomer). De kvantitative artslistene inngikk i statistiske analyser. Se 
Vedlegg 1 for beskrivelse av analysemetoder. For å klassifisere miljøtilstanden er 
Direktoratgruppens veileder 02:2013 (revidert 2015) benyttet. Følgende statistiske metoder ble 
benyttet for å beskrive samfunnenes struktur og for å vurdere likheten mellom ulike samfunn: 

 Shannon-Wiener diversitetsindeks (H’) 
 Hurlberts diversitetsindeks (ES100) - forventet antall arter pr. 100 individer 
 Pielou’s jevnhetsindeks (J) 
 Ømfintlighetsindeks (ISI2012), uegnet ved lavt individ/artstall 
 Indeks for individtetthet (DI), benyttes ved lavt individtall 
 Sensitivitetsindeks (NSI) 
 Sammensatt indeks for artsmangfold og ømfintlighet (NQI1) 
 Ømfintlighetsindeks som inngår i NQI1 (AMBI)  
 Normalisert EQR (nEQR) 
 Antall arter plottet mot antall individer i geometriske artsklasser 
 Clusteranalyser 
 De ti mest dominerende taksa pr. stasjon (topp-ti) 
 

Indeksene er beregnet som snitt av to replikater.  

Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (fra Veileder 02:2013 rev. 2015). 

Indeks I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

NQI1 0.9 - 0.82 0,82 - 0.63 0.63 - 0.49 0.49 - 0.31 0.31 - 0 

H´ 5.7 - 4.8 4.8 - 3.0 3.0 - 1.9 1.9 - 0.9 0.9 - 0 

ES100 50 - 34 34 - 17 17 - 10 10 - 5 5 - 0 

ISI2012 13 - 9.6 9.6 - 7.5 7.5 - 6.2 6.1 - 4.5 4.5 - 0 

NSI 31 - 25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

DI 0 - 0,30 0,30 - 0,44 0,44 - 0,60 0,60 - 0,85 0,85 - 2,05 

nEQR 1,0 – 0,8 0,8 – 0,6 0,6 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 – 0,0 

 

Det er også utført en samlet tilstandsklassifisering for stasjonene i overgangssonen iht. kap. 
8.6.3 i NS 9410:2016. Stasjonene C1 og C2 er ikke med i denne beregningen. 
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4 Resultater 

4.1 Hydrografi og oksygen  
Vertikalprofilene for temperatur, salinitet, tetthet og oksygenmetning ved Anevik, 2018 er vist 
i Figur 5.  

Profilene viser et sprangsjikt på 100 meters dyp. Over sprangsjiktet steg temperaturen fra 4 til 
8°C, som var temperaturen ned til bunnen. Saliniteten var 32 i overflaten og 35 ved bunnen. 
Oksygenmetning var i underkant av 100 % i overflaten og 80 % ved bunnen.   

 
Figur 5. Vertikalprofiler. Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygen på stasjonene ved Anevik, 2018. 

4.2 Sediment 

4.2.1 TOM, TOC, TN, kornfordeling og pH/Eh 

Nivåer av total organisk materiale (TOM), total organisk karbon (TOC), total nitrogen (TN), 
C/N forholdet, kornfordeling og pH/Eh i sedimentene er presentert i Tabell 5. Det ble kun 
innsamlet godkjente prøver for geokjemiske analyser på stasjon C5 (se 3.1.2).  

TOM- og TN nivået var lavt med hhv. 3,2 % og 0,5 mg/g, mens C/N-forholdet var noe høyt 
med 16,6. TOC var lett forhøyet med tilstandsklasse II "God". Sedimentet var grovkornet med 
pelittandel på 8 %.  

Redoksmålingene (pH/Eh) ga poeng 1 på C2 og C5, og poeng 2 på C3 iht. Tillegg D i NS 
9410:2016. 
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Tabell 5. Sedimentbeskrivelse, TOM (%), TOC(mg/g), TN (mg/g), C/N, kornfordeling (pelittandel % 
<0,063 mm) og pH/Eh. Anevik, 2018. ia = ikke analysert. Skrap fra fjell = ikke godkjent prøvemengde 
iht. NS-EN ISO16665.  

St. Sedimentbeskrivelse TOM TOC nTOC Tilst.kl.* TN C/N Pelitt pH/Eh 

C1 
Lav fyllingsgrad. Skrap fra fjell. 
Siltig brun sand. Ingen lukt  

ia ia ia ia ia ia ia ia 

C2 
Lav fyllingsgrad. Grov 
skjellsand. Lys farge. Ingen lukt 

ia ia ia ia ia ia ia 
8,2 / 
82 

C3 
Lav fyllingsgrad. Olivengrønn 
siltig leirklumper. Ingen lukt. 

ia ia ia ia ia ia ia 
7,7 / 
-34 

C4 Skrap fra fjell – ingen prøver ia ia ia ia ia ia ia ia 

C5 
Sand og skjellsand med stor 
stein. Lys farge. Ingen lukt. 

3,2 8,5 25,1 II god 0,51 16,6 8 
7,9 / 
127 

C6 
Lav fyllingsgrad. Skrap fra fjell. 
Brun silt. Ingen lukt. 

ia ia ia ia ia ia ia ia 

Cref 
Litt korallrester. Skrap fra fjell – 
ingen prøver 

ia ia ia ia ia ia ia ia 

 Tilstandsklassifisering (Veileder 02:203 rev. 2015) basert på TOC forutsetter at konsentrasjonen av TOC i sedimentet 
standardiseres for teoretisk 100% finstoff (pelitt < 0.063 mm) iht. til formelen: Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F), 
hvor F er andel av finstoff (Aure m.fl., 1993). 

4.2.2 Kobber og kadmium  

Nivåene av kobber og kadmium i sedimenter ble ikke målt (se 3.1.2). 

4.3 Bløtbunnfauna 

4.3.1 Faunaindekser og økologisk tilstandsklassifisering 

Resultatene fra de kvantitative bunndyrsanalysene er presentert i Tabell 6. Faunaindeksen 
nEQR i tabellen er presentert uten tetthetsindeksen DI etter anbefaling fra Miljødirektoratet. 

Det ble ikke innsamlet godkjente prøver for bunndyrsanalyser på C4 og Cref (se 3.1.2) 

Antall individ varierte fra 26 (C3) til 1151 (C5) og antall arter fra 8 (C1) til 31 (C2). På C1 og 
C5 viste de fleste faunaindeksene, inklusiv nEQR, tilstandsklasse IV "Dårlig". På C2, C3 og 
C6 viste de fleste indeksene, inklusiv nEQR, klasse II "God".  

En samlet klassifisering av stasjonene i overgangssonen viste tilstandsklasse III "Moderat". 

J (Pielous jevnhetsindeks) er et mål på hvor likt individene er fordelt mellom artene, og vil 
variere mellom 0 og 1. En stasjon med lav verdi har en ”skjev” individfordeling mellom artene, 
og indikerer at bunndyrssamfunnet er forstyrret. Individfordelingen var ujevn på C5 med indeks 
0,4. På de andre stasjonene var den jevn med indekser mellom 0,7 og 1,0.  
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Tabell 6. Antall arter og individer pr. 0,2 m2 og 0,1 m2 (C2, C5). H´ = Shannon-Wieners 
diversitetsindeks. ES100 = Hurlberts diversitetsindeks. NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og 
ømfintlighet). ISI2012 = ømfintlighetsindeks. NSI = sensitivitetsindeks. J = Pielous jevnhetsindeks. AMBI 
= ømfintlighetsindeks (inngår i NQI1). nEQR = normalisert EQR (ekskl. DI). DI = tetthetsindeks. 
Anevik, 2018. Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (snitt av to 
replikater) iht. Veileder 02:2013. ia = ikke analysert. 

St. Ant. ind. Ant. arter H´ ES100 NQI1 ISI2012  NSI nEQR DI AMBI  J 

C1 84 8 1,7 6,0 0,4 7,2 12,3 0,339 0,5 5,1 0,7 

C2 64 31 4,4 31,0 0,7 8,8 22,1 0,725 0,2 2,7 0,9 

C3 26 17 3,2 10,0 0,7 8,6 23,6 0,628 0,9 1,9 1,0 

C4 ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia 

C5 1151 26 1,8 9,1 0,4 7,9 9,5 0,379 1,0 5,4 0,4 

C6 54 25 3,6 16,0 0,8 9,4 25,4 0,725 0,6 0,8 0,9 

Cref ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia 

 

Samlet klassifisering for overgangssonen (C1 og C2 ikke med) 

C3, C5, C6 - - 2,9 11,7 0,63 8,6 19,5 0,577    

 

I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

 

4.3.2 NS 9410 vurdering av bunndyrsamfunnet i anleggssonen. 

I følge NS 9410 kan klassifisering av miljøtilstanden i anleggssonen baseres på antallet arter 
vurdert mot dominansforhold i bunndyrsamfunnet (se kap. 8.6.2. i NS 9410:2016). Tabell 7 
viser antall arter, kumulativ prosent for dominerende taksa og klassifisering av miljøtilstanden 
for bløtbunnsamfunnet på anleggssonestasjonen C1.  

Bløtbunnsamfunnet ble klassifisert til miljøtilstand 2 "God". Kriteriet for tilstand 2 er 
tilstedeværelse av 5 - 19 arter/0,2 m2 og at ingen av disse utgjør mer enn 90 % av individene. 
Data for antall arter og dominerende taksa på anleggssonestasjonene er hentet fra Tabell 6 og 
Tabell 8. 

Tabell 7. NS 9410:2016. Klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunnene på innerste stasjon C1, 
Anevik, 2018.  

Stasjon  Lokalitet Ant. arter Dominerende taksa -% Miljøtilstand-NS 9410 

C1 Anevik 8 Capitella capitata – 48 % 2 God 

 

4.3.3 Geometriske klasser 

Figur 6 viser antall arter plottet mot antall individer, der antallet individer er delt inn i 
geometriske klasser.  

Det vises til Vedlegg 1 for en forklaring av begrepet geometriske klasser og beskrivelse av 
metoden. Bakgrunnen for analysen er at et upåvirket samfunn består av mange arter med lavt 
individtall, slik at kurven starter høyt på y-aksen. Et forstyrret samfunn har færre arter og noen 
få av dem svært tallrike, slik at kurven flater ut og strekker seg mot høyere klasser. 

Kurven for stasjon C1 startet lavest og strakk seg noe ut mot høyere klasser. Kurven for C5 
strakk seg langt ut mot høyere klasser. Begge kurveforløpene kan indikere faunaforstyrrelse. 
De andre stasjonene hadde moderat høye startpunkter og strakk seg kort ut mot høyere klasser. 
Disse ga ingen klare indikasjoner på faunatilstanden.  
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Figur 6. Bløtbunnfauna vist som antall arter mot antall individer pr. art i geometriske klasser for
bunndyrsstasjonene ved Anevik, 2018(pr. 0,2m2).

4.3.4Clusteranalyser

For å undersøke likheten i faunasammensetning mellom stasjonene ble den multivariate
teknikken clusteranalyse benyttet (se metodebeskrivelse i Vedlegg 1). Resultatene fra denne er
presentert i dendrogram i Figur 7. I dendrogrammet er graden av ulikhet mellom stasjonene
uttrykt langs den horisontale aksen. To stasjoner med identisk arts- og individfordeling vil få 0
(0 %) ulikhet, mens to stasjoner uten like arter, vil få 100 (100 %) ulikhet. Metoden gjør det
dermed mulig å identifisere grupper av stasjoner med like arts- og individforhold. I tillegg gjør
den det lettere å synliggjøre eventuelle avvik som for eksempel kan knyttes til antropogene
påvirkninger av bunndyrssamfunnet.

Ingen av stasjonene var spesielt like i faunasammensetning. C2 og C5 var 35 % lik og C1 18 %
lik disse to. C3 og C6 var 22 % lik hverandre, men bare 8 % lik de tre førstnevnte stasjonene.

Figur 7. Stasjonsvis clusterplott for bløtbunnfaunaen ved Anevik, 2018.

4.3.5 Artssammensetning

Hovedtrekkene i artssammensetningen er vist i form av en ”topp ti” artsliste fra hver stasjon i
Tabell 8. I Rygg og Norling (2013) inndeles artene i fem økologiske grupper (Ecological
groups; EG) basert på verdien av sensitivitetsindeksene. Disse gruppene går fra sensitive arter
(gruppe I) til forurensningsindikatorer (pollution indicator species; gruppe V).

På C1 og C5 dominerte forurensningsindikatoren Capitella capitata(børstemark) med hhv. 48
og 62 % av individene. På begge stasjonene var det også forekomster av opportunistiske og
tolerante taksa.

På C2 var den tolerante børstemarken Paramphinome jeffreysii mest tallrik (17 %). Her var
også en beskjeden forekomst av C. capitata, men også flere sensitive arter.
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På C3 dominerte den opportunistiske børstemarken Heteromastus filiformis med 19 % av 
individene. De fleste andre taksa ved enten sensitive eller nøytrale.  

Den nøytrale børstemarken Amphictene auricoma toppet listen på C6 med 14 %. Også her var 
de fleste andre artene enten sensitive eller nøytrale.  

C3 og C6 var de eneste stasjonene som ikke hadde forurensningsindikatorer blant de ti mest 
forekommende taksa. 

Tabell 8. Antall individer, kumulativ prosent og økologisk gruppe* for de ti mest dominerende artene 
på stasjonene. Anevik, 2018. 

C1 Ant. Kum. EG C2 Ant. Kum. EG 

Capitella capitata 40 48 % V Paramphinome jeffreysii 11 17 % III 

Ophryotrocha lobifera 31 85 % IV Heteromastus filiformis 8 29 % IV 

Ophryotrocha sp. 6 92 % IV Notomastus latericeus 5 37 % I 

Philine sp. 2 94 % II Amphipholis squamata 3 42 % I 

Prionospio plumosa 2 96 % ik Capitella capitata 3 46 % V 

Chaetozone sp. 1 98 % III Nothria hyperborea 3 51 % ik 

Harmothoe mariannae 1 99 % ik Prionospio cirrifera 3 55 % III 

Paguridae indet. 1 100 % I Melythasides laubieri 2 58 % ik 

    Nereimyra punctata 2 62 % IV 

    Syllis armillaris. 2 65 % ik 

C3 Ant. Kum. EG C5 Ant. Kum. EG 

Heteromastus filiformis 5 19 % IV Capitella capitata 717 62 % V 

Labidoplax buskii 3 31 % II Prionospio plumosa 274 86 % ik 

Paramphinome jeffreysii 2 38 % II Scoloplos armiger 49 90 % III 

Pholoe pallida 2 46 % I Pholoe assimilis 30 93 % III 

Praxillella praetermissa 2 54 % II Chaetozone sp. 18 95 % III 

Abra nitida 1 58 % III Glycera capitata 13 96 % I 

Augeneria tentaculata 1 62 % I Thyasira sarsii 10 97 % IV 

Cuspidaria rostrata 1 65 % I Paramphinome jeffreysii 8 97 % III 

Eriopisa elongata 1 69 % II Heteromastus filiformis 5 98 % IV 

Euclymene lindrothi 1 73 % ik Ophryotrocha sp. 5 98 % IV 

C6 Ant. Kum. EG     

Amphictene auricoma 8 14 % II     

Kelliella miliaris 8 27 % III     

Ophiuroidea indet. juv. 5 36 % II     

Amphilepis norvegica 4 42 % II     

Amphipholis squamata 3 47 % I     

Mugga wahrbergi 3 53 % II     

Amythasides macroglossus 2 56 % I     

Asellota indet. 2 59 % ik     

Augeneria tentaculata 2 63 % I     

Entalina tetragona 2 66 % I     

*Økologiske grupper: EG I = sensitive arter. EG II = nøytrale arter. EG III = tolerante arter. EG IV = opportunistiske arter.  
EG V = forurensningsindikatorer (pollution indicator species). Fra Rygg og Norling, 2013. Ik = ikke kjent gruppe. 
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5 Sammenfattende vurderinger 

5.1 Sammendrag 
Resultatene fra miljøovervåkingen (type C) ved Anevik, 2018, kan sammenholdes som følger: 

 Det ble ikke registrert oksygenkritiske forhold i vannsøylen på dypstasjonen C4. 
Oksygenmetningen i bunnvannet var 80 % i januar 2018. 

 TOC-nivået var lett forhøyet i sediment fra C5 (tilstandsklasse II). TOM og TN nivåene 
var lave i sedimentet og C/N-forholdet noe høyt. Sedimentet var grovkornet. Kobber og 
kadmium ble ikke målt, og det ble ikke innsamlet bløtbunnprøver for geokjemiske 
analyser på de andre stasjonene i undersøkelsen (se 3.1.2).  

 Klassifisering av økologisk tilstand, basert på faunaindeksene i veileder 02:2013, viste 
klasse IV "Dårlig" for bløtbunnsamfunnene i anleggssonen (C1) og C5, innerst i 
overgangssonen. De øvrige undersøkte samfunnene lå i klasse II "God". En samlet 
økologisk klassifisering for stasjon C3, C5 og C6 i overgangssonen ga klasse III 
"Moderat". NS 9410:2016-vurdering av samfunnet i anleggssonen viste imidlertid 
miljøtilstand 2 (God). Det ble registrert forurensningsindikatorer blant topp-10 på tre av 
de undersøkte stasjonene, men ikke på C3 og C6. NS 9410 klassifisering for C1 ga 
miljøtilstand 2 "God". Det ble ikke innsamlet bunndyrsprøver på C4 og Cref (se 3.1.2). 

 

5.2 Konklusjoner 
Resultatene fra forundersøkelsen ved oppdrettslokaliteten Anevik i 2018 viste 
belastningseffekter i bløtbunnsamfunnet på C5 innerst i overgangssonen og på stasjon C1 i 
anleggssonen, men ikke i noen av de andre undersøkte bløtbunnsamfunnene. Økologisk 
tilstandsklassifisering ga klasse IV "Dårlig" på de to nevnte stasjonene og klasse II "God" på 
de andre undersøkte stasjonene. Forurensningsindikatoren Capitella capitata var også mest 
dominant på de to stasjonene. En samlet klassifisering for bløtbunnsamfunnene i overgangs-
sonen ga klasse III "Moderat". NS 9410 klassifisering for C1 ga miljøtilstand 2 "God". 
Oksygenmetningen i januar var god i hele vannsøylen med 80 % i bunnvannet. 

C-undersøkelsen er en bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye hardbunn i 
overgangssonen. Samtidig er det undersøkt om det finnes større representative bløtbunns-
områder slik at undersøkelsen kan gjennomføres. Flere av prøvene er skrap fra fjell eller 
sediment fra groper hvor organisk deponering kan ha foregått. Slike prøver er ikke 
representative for overgangssonen. Det kan derfor vurderes om lokaliteten for fremtiden skal 
undersøkes som en hardbunnlokalitet. 

5.3 Supplerende undersøkelse type B 
Etter krav fra Fylkesmannen i Nordland ble det gjennomført en B-undersøkelse på 10 
prøvepunkter jevnt fordelt under planlagt ramme i forbindelse med forundersøkelsen på 
lokaliteten Anevik (Remen, 2018). Antall stasjoner for B-undersøkelsen ble satt etter 
henvendelse til Nordland Fylkeskommune 23.01.2018 (pers. medd. Randby). Undersøkelsen 
ble gjennomført på samme tidspunkt som forundersøkelsen type C.  

B-undersøkelsen er en bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye hardbunn i 
anleggssonen. Det bør derfor vurderes om videre overvåking med B-undersøkelse i 
anleggssonen i driftsfasen er hensiktsmessig, eller om det er behov for alternativ overvåking. 

Resultatet fra B-undersøkelsen viser lokalitetstilstand 1 "Meget god" og er oppsummert i Tabell 
9. 
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Tabell 9. Resultat fra B-undersøkelsen gjennomført i forbindelse med forundersøkelsen på lokaliteten 
Anevik, januar/februar 2018. 

Resultat fra B-undersøkelse iht. NS 9410:2016 (hovedresultat) 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. II. pH/Eh 1,00 Gr. II. pH/Eh 1 

Gr. III. Sensorikk 0,44 Gr. III. Sensorikk 1 

GR. II + III 0,45 GR. II+ III 1 

Lokalitetstilstand (NS 9410:2016): 1 
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1 Bunndyrsstatistikk og artslister 
Diversitetsmål 

Diversitet er et begrep som uttrykker mangfoldet i dyre- og plantesamfunnet på en lokalitet. Det finnes en rekke 
ulike mål for diversitet. Noen tar mest hensyn til artsrikheten (mål for artsrikheten), andre legger mer vekt på 
individfordelingen mellom artene (mål for jevnhet og dominans). Ulike mål uttrykker derved forskjellige sider ved 
dyresamfunnet. Diversitetsmål er “klassiske” i forurensningsundersøkelser fordi miljøforstyrrelser typisk påvirker 

samfunnets sammensetning. Svakheten ved diversitetsmålene er at de ikke alltid fanger opp endringer i 
samfunnsstrukturen. Dersom en art blir erstattet med like mange individer av en ny art, vil ikke det gjøre noe utslag 
på diversitetsindeksene.  

Shannon-Wieners indeks (Shannon & Weaver, 1949) er gitt ved formelen: 
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der  ni = antall individer av art i i prøven 

 N = total antall individer 
       s = antall arter 

Indeksen tar hensyn både til antall arter og mengdefordelingen mellom artene, men det synes som indeksen er mest 
følsom for individfordelingen. En lav verdi indikerer et artsfattig samfunn og/eller et samfunn som er dominert av 
en eller få arter. En høy verdi indikerer et artsrikt samfunn. 

Pielous mål for jevnhet (Pielou, 1966) 

har følgende formel, der symbolene er som i Shannon-Wieners indeks 
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Hurlberts diversitetskurver 

Grafisk kan diversiteten uttrykkes i form av antall arter som funksjon av antall individer. Med utgangspunkt i total 
antall arter og individer i en prøve søker man å beregne hvor mange arter man ville vente å finne i delprøver med 
færre individer. Diversitetsmålet blir derved uavhengig av prøvestørrelsen og gjør at lokaliteter med ulik 
individtetthet kan sammenlignes direkte. Hurlbert (1971) har gitt en metode for å beregne slike diversitetskurver 
basert på sannsynlighetsberegning. 

nES  er forventet antall arter i en delprøve på n tilfeldig valgte individer fra en prøve som inneholder total N 

individer og s arter og har følgende formel: 
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der  N = total antall individ i prøven 
Ni = antall individ av art i 

n = antall individ i en gitt delprøve (av de N) 
s = total antall arter i prøven 

Plott av antall arter i forhold til antall individer 

Artene deles inn i grupper/klasser etter hvor mange individer som er registrert i en prøve. Det vanlige er å sette 
klasse I = 1 individ pr. art, klasse II = 2-3 individer, klasse III = 4-7 individer, klasse IV = 8-15 individer, osv., 
slik at de nedre klassegrensene danner en følge av ledd på formen 2x, x=0,1,2, … En slik følge kalles en geometrisk 
følge, derfor kalles klassene for geometriske klasser. Hvis antall arter innenfor hver klasse plottes mot 
klasseverdien på en lineær skala, vil det fremkomme en kurve som uttrykker individfordelingen mellom artene i 
samfunnet. Det har vist seg at i prøver fra upåvirkede samfunn vil det være mange arter med lavt individantall og 
få arter med høyt individantall, slik at vi får en entoppet, asymmetrisk kurve med lang ”hale” mot høye 

klasseverdier. Denne kurven vil være godt tilpasset en log-normal fordelingskurve. 
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Ved moderat forurensing forsvinner en del av de individfattige artene, mens noen som blir begunstiget, øker i 
antall. Slik flater kurven ut, og strekker seg mot høyere klasser eller den får ekstra topper. Under slike forhold 
mister kurven enhver likhet med den statistiske log-normalfordelingen. Derfor kan avvik fra log-
normalfordelingen tolkes som et resultat av en påvirkning/forurensing. Det har vist seg at denne metoden tidlig gir 
utslag ved miljøforstyrrelse. Ved sterk forurensning blir det bare noen få, men ofte svært tallrike arter tilbake. Log-
normalfordelingskurven vil da ofte gjenoppstå, men med en lavere topp og spredt over flere klasser enn for 
uforstyrrede samfunn. 

Faunaens fordelingsmønster 

Variasjoner i faunaens fordelingsmønster over området beskrives ved å sammenligne tettheten av artene på hver 
stasjon. Til dette brukes multivariate klassifikasjons- og ordinasjons-analyser (Cluster og MDS). 

Analysene i denne undersøkelsen ble utført ved hjelp av programpakken PRIMER v5. Inngangsdata er 
individantall pr. art, pr. prøve. Prøvene kan være replikater eller stasjoner. Det tas ikke hensyn til hvilke arter som 
opptrer. Forut for klassifikasjons- og ordinasjonsanalysene ble artslistene dobbelt kvadratrot-transformert. Dette 
ble gjort for å redusere avviket mellom høye og lave tetthetsverdier og dermed redusere eventuelle effekter av 
tallmessig dominans hos noen få arter i datasettet.  

Clusteranalyse 

Analysen undersøker faunalikheten mellom prøver. For å sammenligne to prøver ble Bray-Curtis ulikhetsindeks 
benyttet (Bray & Curtis, 1957): 
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der n    = antall arter sammenlignet 
 Xki =  antall individ av art k i prøve nr. i 

 Xkj =  antall individ av art k i prøve nr. j 

Indeksen avtar med økende likhet. Vi får verdien 1 hvis prøvene er helt ulike, dvs. ikke har noen felles arter. 
Identiske arts- og individtall vil gi verdien 0. Prøver blir gruppert sammen etter graden av likhet ved å bruke 
”group-average linkage”. Forholdsvis like prøver danner en gruppe (cluster). Resultatet presenteres i et trediagram 
(dendrogram). 

Ømfintlighet (AMBI, ISI og NSI) 

Ømfintligheten bestemmes ved indeksene ISI og AMBI. Beregning av ISI er beskrevet av Rygg (2002). 
Sensitivitetsindeksen AMBI (Azti Marin Biotic Index) tilordner en ømfintlighetsklasse (økologisk gruppe, EG): 
EG-1: sensitive arter, EG-II: indifferente arter, EG-III: tolerante arter, EG-IV: opportunistiske arter, EG-V: 
forurensningsindikerende arter. Sammensetningen av makroevertebratsamfunnet i form av andelen av økologiske 
grupper indikerer omfanget av en forurensningspåvirkning. 

NSI er en sensitivitetsindeks som ligner AMBI, men er utviklet med basis i norske faunadata og ved bruk av en 
objektiv statistisk metode. En prøves NSI verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle 
individene i prøven. 

Sammensatte indekser (NQI1 og NQI2) 

Sammensatte indekser NQI1 og NQI2 bestemmes både ut fra artsmangfold og ømfintlighet. NQI1 er brukt i 
NEAGIG (den nordøst-atlantiske interkalibreringen). De fleste land bruker nå sammensatte indekser av samme 
type som NQI1 og NQI2.  

NQI1 indeksen er beskrevet ved hjelp av formelen: 

NQI1 (Norwegian quality status, version 1) = [0.5* (1-AMBI/7) + 0.5*(SN/2.7)* (N/(N+5)] 

Diversitetsindeksen SN = lnS/ln(lnN), hvor S er antall arter og N er antall individer i prøven 
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Statistikk resultater Anevik, 2018: 
Antall arter og individer per stasjon 

st.nr. tot. C1 C2 C3 C5 C6 

no. ind. 1379 84 64 26 1151 54 

no. spe. 79 8 31 17 26 25 

 

Bunndyrindekser per replikat 

st.nr. tot. C1_01 C1_02 C2_01 C3_01 C3_02 C5_01 C6_01 C6_02 

no. ind. 1379 15 69 64 10 16 1151 25 29 

no. spe. 79 4 8 31 9 11 26 13 19 

Shannon-Wiener: 1,6 1,8 4,4 3,1 3,3 1,8 3,3 4,0 

Pielou  0,82 0,59 0,89 0,98 0,96 0,38 0,88 0,94 

ES100  4 8 31 9 11 9 13 19 

SN  1,39 1,44 2,41 2,63 2,35 1,67 2,19 2,43 

ISI-2012  5,53 8,84 8,75 8,37 8,88 7,88 8,72 10,18 

AMBI **) 4,929 5,227 2,658 1,8 2,036 5,364 0,72 0,783 

NQI1  0,34 0,38 0,72 0,70 0,69 0,42 0,79 0,83 

NSI  12,8 11,7 22,1 23,6 23,5 9,5 25,7 25,0 

DI  0,874 0,211 0,244 1,050 0,846 1,011 0,652 0,588 

 

Bunndyrindekser, gjennomsnitt per stasjon 

st.nr.  C1 C2 C3 C5 C6 

Shannon-Wiener: 1,7 4,4 3,2 1,8 3,6 

Pielou  0,7 0,9 1,0 0,4 0,9 

ES100  6,0 31,0 10,0 9,1 16,0 

SN  1,4 2,4 2,5 1,7 2,3 

ISI-2012  7,2 8,8 8,6 7,9 9,4 

AMBI **) 5,1 2,7 1,9 5,4 0,8 

NQI1  0,4 0,7 0,7 0,4 0,8 

NSI  12,3 22,1 23,6 9,5 25,4 

DI  0,5 0,2 0,9 1,0 0,6 

       

Tilstandsklasse nEQR *) 0,339 0,725 0,628 0,379 0,725 

*) Tilstandsklassen nEQR er beregnet uten DI    
**) På stasjon C5 manglet 24% av populasjonen AMBI verdi  

 

Geometriske klasser 

int. C1 C2 C3 C5 C6 

1 3 20 12 11 12 

2,3 2 8 4 5 10 

 4- 7 1 1 1 2 1 

 8- 15 0 2 0 3 2 

16- 31 1 0 0 2 0 

32- 63 1 0 0 1 0 

64-127 0 0 0 0 0 

128-255 0 0 0 0 0 

256-511 0 0 0 1 0 

512-1023 0 0 0 1 0 

1024-2047 0 0 0 0 0 
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 Artsliste Anevik forundersøkelse 2018         
 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Stasjonsnr.:  C1 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 1 1 2 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Spionida 
 Prionospio plumosa 1 1 2 
 Chaetozone sp. 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 4 36 40 
 Phyllodocida 
 Harmothoe mariannae 1 1 
 Eunicida 
 Ophryotrocha sp. 2 4 6 
 Ophryotrocha lobifera 8 23 31 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Decapoda 
 Paguridae indet. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Philine sp. 2 2 

 Maks: 8 36 40 
 Antall: 5 9 9 
 Sum: 86 
 Stasjonsnr.:  C2 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 4 4 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Paradoneis eliasoni 1 1 
 Spionida 
 Prionospio cirrifera 3 3 
 Prionospio plumosa 1 1 
 Spiophanes kroyeri 1 1 
 Tharyx killariensis 1 1 
 Caulleriella sp. 1 1 
 Macrochaeta clavicornis 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 3 3 
 Heteromastus filiformis 8 8 
 Notomastus latericeus 5 5 
 Opheliida 
 Ophelina sp. 2 2 
 Polyphysia crassa 1 1 
 Phyllodocida 
 Acanthicolepis asperrima 1 1 
 Pholoe assimilis 1 1 
 Pholoe inornata 1 1 
 Kefersteinia sp. 1 1 
 Nereimyra punctata 2 2 
 Syllis armillaris 2 2 
 Glycera capitata 1 1 
 Amphinomida 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Paramphinome jeffreysii 11 11 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 3 3 
 Eunice pennata 1 1 
 Terebellida 
 Amphicteis gunneri 1 1 
 Melythasides laubieri 2 2 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Oedicerotidae indet. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Polyplacophora 
 Lepidopleurida 
 Leptochiton asellus 1 1 
 Bivalvia 
 Ostreoidea 
 Heteranomia squamula 1 1 
 Pholadomyoida 
 Thracia sp. juv. 1 1 
 BRACHIOPODA 
 Articulata 
 Terebratulida 
 Terebratulina retusa 1 1 
 Macandrevia cranium 1 1 
 BRYOZOA 

 Bryozoa indet. -1 -1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphipholis squamata 3 3 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 1 

 Maks: 11 11 
 Antall: 35 0 35 
 Sum: 67 
 Stasjonsnr.:  C3 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 
 SIPUNCULIDA 

 Onchnesoma steenstrupii 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 2 3 5 
 Euclymene lindrothi 1 1 
 Praxillella praetermissa 2 2 
 Phyllodocida 
 Pholoe pallida 2 2 
 Goniada norvegica 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 1 1 2 
 Eunicida 
 Paradiopatra fiordica 1 1 
 Augeneria tentaculata 1 1 
 Flabelligerida 
 Pherusa falcata 1 1 
 Oligochaeta 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Oligochaeta indet. 1 1 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Eriopisa elongata 1 1 
 MOLLUSCA 
 Bivalvia 
 Veneroida 
 Mendicula ferruginosa 1 1 
 Abra nitida 1 1 
 Pholadomyoida 
 Tropidomya abbreviata 1 1 
 Cuspidaria rostrata 1 1 
 ECHINODERMATA 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 2 3 

 Maks: 2 3 5 
 Antall: 10 13 19 
 Sum: 23 
 Stasjonsnr.:  C5 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 2 2 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 3 3 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Scoloplos armiger 49 49 
 Spionida 
 Dipolydora sp. 2 2 
 Prionospio plumosa 274 274 
 Tharyx killariensis 1 1 
 Caulleriella sp. 1 1 
 Chaetozone sp. 18 18 
 Capitellida 
 Capitella capitata 717 717 
 Heteromastus filiformis 5 5 
 Notomastus latericeus 3 3 
 Phyllodocida 
 Pholoe assimilis 30 30 
 Kefersteinia sp. 1 1 
 Nereimyra punctata 1 1 
 Glycera capitata 13 13 
 Goniada maculata 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 8 8 
 Eunicida 
 Lumbrineris aniara 1 1 
 Ophryotrocha sp. 5 5 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 2 2 
 Polycirrus norvegicus 1 1 
 Sabellida 
 Jasmineira caudata 2 2 
 Ditrupa arietina 1 1 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Hippomedon sp. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Euspira montagui 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Philine sp. 1 1 
 Bivalvia 
 Veneroida 
 Thyasira sarsii 10 10 

 Maks: 717 717 
 Antall: 27 0 27 
 Sum: 1154 
 Stasjonsnr.:  C6 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 -2 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Spionida 
 Prionospio cirrifera 1 1 
 Spiochaetopterus typicus 1 1 
 Macrochaeta polyonyx 1 1 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 1 1 
 Maldanidae indet. 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 1 1 2 
 Eunicida 
 Augeneria tentaculata 2 2 
 Flabelligerida 
 Pherusa falcata 1 1 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 8 8 
 Amythasides macroglossus 1 1 2 
 Melythasides laubieri 1 1 2 
 Mugga wahrbergi 2 1 3 
 Octobranchus floriceps 1 1 
 Trichobranchus roseus 1 1 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 1 1 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 4 2 6 
 Malacostraca 
 Mysidacea 
 Mysidacea indet. 2 2 
 Cumacea 
 Campylaspis sulcata 1 1 
 Isopoda 
 Asellota indet. 2 2 
 MOLLUSCA 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Yoldiella nana 1 1 
 Yoldiella philippiana 2 2 
 Veneroida 
 Thyasira equalis 2 2 
 Abra nitida 1 1 
 Kelliella miliaris 2 6 8 
 Scaphopoda 
 Gadilida 
 Entalina tetragona 2 2 
 BRYOZOA 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Bryozoa indet. -1 -1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphipholis squamata 2 1 3 
 Amphilepis norvegica 3 1 4 

 Ophiuroidea indet. juv. 2 3 5 

 Maks: 8 6 8 
 Antall: 18 24 31 
 Sum: 62 
 TOTAL: Maks: 717 

 Sum: 1392 
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Vedlegg 2. Analysebeviser 
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Vedlegg 3 –Stasjonskart Apn 10020 (forundersøkelse) og Apn
60114 (ASC-C)
Sammenlignbare stasjoner (iht. kap. 3.1.2)

Figur 8. Sammenlignbare stasjoner (iht. kapt. 3.1.2). Stasjoner for forundersøkelsen (grønne kryss) og
potensielt utfyllende stasjonerfra ASC-og C-undersøkelsen(stasjonene C2, C3 og C4, røde kryss)på
lokaliteten Anevik, 2018. Spredningsdyp er målt på 70 m (Bye, 2012)
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Forord 

Undersøkelsene er etter beste evne gjennomført i henhold til NS 9410:2016 som omfatter 
sedimentundersøkelser, faunavurderinger og bunntopografiske registreringer. 
Miljøundersøkelsene reguleres av § 35 i akvakulturdriftsforskriften.  

Formålet med B-undersøkelsen er å oppfylle krav fra Fylkesmannen i Nordland i anledning 
oppdretters søknad om utvidet MTB fra 5400 tonn til 7800 tonn, samt endringer i anleggets 
konfigurasjon ved blant annet å øke antall bur fra 10 til 14. Etter henvendelse til Nordland 
Fylkeskommune 23.01.2018 ble Akvaplan-niva AS informert om at det skulle være 10 stasjoner 
under planlagte rammer (pers medd. Randby). Denne B-undersøkelsen fraviker fra NS 
9410:2016 kap.7.6, da krav om at prøver skal tas helt inntil burene eller merdene, samt at det 
kun skal tas prøver under bur som har vært i bruk, ikke er oppfylt.  

Det er i tillegg gjennomført en forundersøkelse Type C etter kap. 5.0, som ferdigstilles i 
april/mai 2018 (Velvin & Remen, 2018). 

Følgende har deltatt: 

Kristine Steffensen Akvaplan-niva  Prosjektleder. Kvalitetssikring. 

Vera Remen Akvaplan-niva Feltarbeid. Kart (Olex). Rapport.  

Thomas Heggem Akvaplan-niva Kart (Olex) og koordinater til feltplan. 

 

Feltinnsamling og prøvetaking ved det nye planlagte anlegget for Anevika ble utført den 
31.01.2018. 

Akkreditert virksomhet: 

Følgende deler av denne rapporten er utført etter akkrediterte metoder:  

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

 

Akvaplan-niva AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking og faglig vurderinger og 
fortolkninger, akkrediteringsnummer TEST 079.  

Akkrediteringen er iht. NS-EN ISO/IEC 17025 

Akkrediteringen omfatter bla. NS 9410, NS-EN ISO 5667-19 og NS-EN ISO 16665. 

 

Akvaplan-niva AS vil takke Cermaq Norway AS og mannskap på Polar Viking for samarbeidet 
med undersøkelsen og feltarbeidet. 

 

Tromsø den 16.05.2018 

 

Kristine Steffensen 

Prosjektansvarlig  
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1 Innledning 

Foreliggende undersøkelse er gjennomført av Akvaplan-niva AS på oppdrag fra Cermaq 
Norway AS. Undersøkelsen er gjennomført etter krav fra Fylkesmannen i Nordland om at en 
B-undersøkelse skal gjennomføres i forbindelse med oppdretters søknad om utvidet MTB fra 
5400 tonn til 7800 tonn, samt endringer i anleggskonfigurasjon på lokaliteten Anevik i 
Økssundet, Steigen kommune i Nordland fylke. Antall stasjoner for denne undersøkelsen er satt 
etter informasjon fra Nordland Fylkeskommune om at det skal være 10 stasjoner under planlagt 
ramme. 

Formålet med en B-undersøkelse er å dokumentere miljøtilstanden i lokalitetens anleggssone i 
henhold til NS 9410:2016, og undersøkelsen omfatter sedimentundersøkelser, faunavurderinger 
og bunntopografiske registreringer. Undersøkelsen vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk 
belastning, samt egnethet for oppdrettsvirksomhet. Denne B-undersøkelsen fraviker fra NS 
9410:2016 kap.7.6, da krav om at prøver skal tas helt inntil burene eller merdene, samt at det 
kun skal tas prøver under bur som har vært i bruk, ikke er oppfylt.  

Figur 1 viser et kartutsnitt av Økssundet der lokaliteten ligger.  

 
Figur 1. Oversiktskart ved Anevik (blå pil). Oppdrettsanleggene er markert med lokalitetsnummer og 
navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet, målestokk 1:100 000. 

 

http://www.fiskeridir.no/


 

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse, januar 2018, 30156 Anevik. Forundersøkelse 
Akvaplan-niva AS Rapport 10020.02 5 

2 Faglig program og metodikk  

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 akvakulturdriftsforskriften § 35 
og metodikk for undersøkelsene er beskrevet i NS 9410:2016.  

I henhold til NS 9410:2016 er B-undersøkelsen en trendovervåkning av bunnforholdene under 
og i den umiddelbare nærheten et akvakulturanlegg. Sedimentprøver tas ved hjelp av en grabb 
(min. 250 cm2). Hver prøve blir undersøkt med hensyn til tre grupper av sedimentparametere; 
faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse (pH og redoks potensial) og en sensorisk 
undersøkelse (forekomst av gassbobler, lukt, sedimentets konsistens og farge, samt tykkelse av 
deponert slam). Sedimentparameterne gis poeng (skala fra 1 - 4) etter hvor mye sedimentet er 
påvirket av tilførsler av organisk stoff, jfr. Tabell 1. Antall prøvestasjoner bestemmes av 
lokalitetens MTB, og det er et samlet gjennomsnitt for alle prøvene som fastsetter 
lokalitetstilstanden. På bakgrunn av klassifiseringen avgjøres det videre overvåkningsnivået. 

Tabell 1. Frekvens for B-undersøkelse i lokalitetens anleggssone i forhold til lokalitetstilstand på 
lokaliteten. 

Lokalitetstilstand ved maksimal 
organisk belastning 

Overvåkingsfrekvens for B-undersøkelse 

1-meget god Ved neste maksimale belastning 

2-god Før utsett og igjen ved maksimal belastning 

3-dårlig 

Før utsett 
Dersom undersøkelse før utsett gir: 

- Tilstand 1 – undersøkelse gjennomføres ved neste maksimale 
belastning 

- Tilstand 2 – undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 
belastning og ved neste maksimale belastning 

- Tilstand 3 – undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 
belastning og ved maksimal belastning. I forhold til neste 
produksjonssyklus planlegges tiltak. 

Dersom noen av undersøkelsene viser tilstand 4 vil det være 
overbelastning. 

4-meget dårlig Overbelastning 

 

2.1  Utstyr 
Følgende utstyr ble anvendt i denne undersøkelsen: 
Grabb: Van Veen grabb (0,025 m2) 
Sikt 1 mm: Akvaplan-niva 
pH måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Redox-måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Posisjonsbestemmelse – GPS map 62s. For posisjon på stasjoner. 
Digital kamera 
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3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi 

3.1 Drift 
Deler av det planlagte anlegget dekkes av det eksisterende anlegget som vist i Figur 2. 

Eksisterende anlegg er planlagt utslaktet i mai/juni 2018, og neste planlagt utsett er juni 2019 
(pers. medd. Ramsvatn).  

 

Figur 2. Eksisterende anlegg (grønn farge) og det planlagte anlegget (svart inntegnet ramme) på 
lokaliteten Anevik. 

3.2 Nåværende og tidligere undersøkelser 
Akvaplan-niva AS har tidligere gjennomført B-undersøkelser på de deler av det planlagte 
anlegget som dekkes av det eksisterende anlegget (Figur 2).  

Tabell 2 viser resultat og dato for gjennomføring av foreliggende undersøkelse på det planlagte 
anlegget, samt de siste B-undersøkelsene på det eksisterende anlegget på lokaliteten.  

Tabell 2. Foreliggende og tidligere gjennomførte B-undersøkelser ved Anevik. 

Dato 
prøvetaking* 

Rapportnummer Type undersøkelse Lokalitetstilstand 

31.01.2018 
APN-10020.02 
(Remen, 2018) 

Forundersøkelse 

(økt MTB til 7800 og endringer i anleggets konfigurasjon) 
1 

11.05.2016 
APN-8267.01 

(Eriksen, 2016) 
Oppfølgende undersøkelse 1 

18.12.3013 
APN-6742.02  

(Bye, 2014) 
Undersøkelsesfrekvens iht. NS 9410:2007 1 

30.11.2011 
APN-5687.B01 

(Bye, 2011) 
Undersøkelsesfrekvens iht. NS 9410:2007 1 

25.11.2009 
APN-4895.01 

 (Bye, 2009) 
Undersøkelsesfrekvens iht. NS 9410:2007 1 

*Det ble også gjennomført en B-undersøkelse i mars 2018 på lokaliteten iht. undersøkelsesfrekvens i NS 9410:2016. Denne ble gjort etter 
tidspunktet for den foreliggende B-undersøkelsen, og er derfor ikke tatt med i oversikten. 
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3.3 Spredningsstrøm
Dominerende strømretning på spredningsdyp (70 m) er mot sør/sørøst(150 - 165 grader) med
en markantreturstrøm mot nord/nordvest (330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er målt
til 4,9cm/s. Høyeste strømhastighet er målt til 19,6 cm/s og 6% av målingene er < 1 cm/s(Bye,
2012)

3.4 Stasjonsopplysninger
Stasjonene som ble undersøkter beskrevet i Figur 3 og Tabell 3. Plasseringen ble valgt ut fra
forundersøkelser av lokalitetens bunntopografi og konfigurasjon, og ut fra resultater ved
modellering av sedimentering av karbon fra det eksisterende anlegget på lokaliteten (Fieler,
Leikvin & Drivdal, 2018). Lokaliteten ligger på østsiden av Lundøya i Økssundet. Fra land
skråner bunnen slakt mot anleggets nærsone, og under anleggssonen skråner det bratt og ujevnt
med dyp som varierer fra 51 meters dyp til rundt 540 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot
dyp på over 600 meter sentralt i Økssundet. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten
og sundets sentrale dypområder. Tidligere undersøkelser viser at lokaliteten er en
hardbunnslokalitet, og bunnforholdene under anlegget består i hovedsakav fjellbunn, med noe
silt og skjellsand(Eriksen, 2016).

Plassering av de 10 stasjoneneblesatt for å kartlegge bunnen under den planlagte rammen best
mulig. Prøver fra stasjonene ble hentet fra dyp som varierte fra 77 meter (st. 9) som grunnest
og 521 meter (st. 3) som dypest. Stasjon 5, 6, 7, 8, 9 og 10 ble plassert i det områdethvorden
planlagte rammen dekker området for modellert størst sedimentering av karbon. Ved
prøvetakingen ble stasjon 6 og 7 ble flyttet noe ift. feltplanen da de kom i konflikt med det
eksisterende anlegget(Figur 4). Denne delen av den planlagte rammen er forøvrig dokumentert
i tidligere B-undersøkelser (Eriksen, 2016), og dermed vurderes stasjonsplasseringen i
foreliggende undersøkelse som representativ for undersøkelse av bunnforholdene under
planlagt ramme.

Figur 3. Stasjonsoversikt planlagt ramme Anevik, januar 2018. Prøvetakingsstasjonene st.1 –10 er
tegnet inn med fargekoder som beskriver tilstand iht NS 9410:2016, kap 7.11. Spredningsdyp er målt på
70 m (Bye, 2012).
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Figur 4. Stasjonsplassering i forhold til planlagt ramme og det eksisterende anlegget (grønn farge)ved
Anevik, januar 2018. Spredningsdyp er målt på 70 m (Bye, 2012).

Tabell 3. Posisjon og dybde for prøvetakning stasjonene som inngår i undersøkelsenved planlagt ramme
for Anevik, januar 2018.

Stasjonsnummer Nordlig bredde Østlig lengde Dyp (m)

St 1 68°00,429 15°15,979 363

St 2 68°00,364 15°16,158 502

St 3 68°00,284 15°16,422 521

St 4 68°00,192 15°16,458 437

St 5 68°00,186 15°16,236 402

St 6 68°00,209 15°16,064 160

St 7 68°00,249 15°15,965 237

St 8 68°00,308 15°15,838 125

St 9 68°00,355 15°15,693 77

St 10 68°00,406 15°15,674 81
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4 Resultater   

Resultatene fra klassifiseringen er vist i Tabell 4. Fullstendig utfylt prøveskjema med utregning 
av karakter på prøvene ligger som vedlegg.  

Tabell 4. Resultat fra klassifisering av området under planlagt ramme ved Anevik, januar 2018. 

Parameter Tilstand 

Gruppe II - parametere (pH/Eh) 

Gruppe III – parametere, (sensorisk)  

Gruppe II + III – parametere (middelverdi) 

1 

1 

1 

LOKALITETSTILSTAND 1 

 

Lokaliteten er en typisk hardbunnslokalitet, hvor det ble registrert 90 % hardbunn og 10 % 
bløtbunn. Det var kun på stasjon 10 det var nok sediment i grabben til å måle pH/Eh. 
Makrofauna ble registrert på stasjon 1, 2, 3, 5, 7, 8 og 10. Dette var i hovedsak børstemarker. 
Totalt ble det tatt 12 grabbskudd fordelt på 10 stasjoner. 

Det mineralske sedimentet observert i prøvene er definert til å være silt med innslag av leire, 
samt innslag av skjellsand og grus. Prøve fra stasjon 10 ble registrert som bløtbunn, og de øvrige 
prøvene som fjellbunn.  

Det ble ikke registrert gassbobler, lukt, bakteriebelegg, eller fekalier i noen av prøvene. På 
stasjon 1 og 2 ble det observert spor av fôrrester. 

Lysforholdene på dekk gjorde at en del av bildene vist i vedlegg 7 er veldig mørke, til tross for 
at det ble brukt blitz. Dette er noe som ikke er så lett å justere eller påvirke under feltarbeid i 
mørketiden. 

Resultatene fra gruppe II og gruppe III parameterne ga tilstand 1 – «Meget god» for alle 
stasjonene. 

Samlet tilstand for lokaliteten ble 1 – «Meget god» 
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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 12 grabbhugg med Van 
Veen grabb (0,025 m2), fordelt på 10 stasjoner plassert under planlagt ramme. Alle stasjonene 
fikk karakteren 1 – «Meget god». 

Lokaliteten er en hardbunnslokalitet (90%), hvor bunnforholdene domineres av fjellbunn, og 
det var kun mulig å gjøre pH/Eh målinger på en stasjon (stasjon 10). Resipienten er dominert 
av bratt skråning, og dypet under den planlagte rammen varierer fra ca. 51 meter og ned til 
rundt 540 meter. 

Det ble registrert spor av fôrrester på stasjon 1 og 2. 

Dominerende strømretning på spredningsdyp (70 m) er mot sør/sørøst (150 - 165 grader) med 
en sterk returstrøm mot nord/nordvest (330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er målt til 
4,9 cm/s. Høyeste strømhastighet er målt til 19,6 cm/s og 6 % av målingene er < 1 cm/s (Bye, 
2012) 

Eksisterende anlegg på lokaliteten planlegges brakklagt fra mai/juni 2018 til juni 2019.  

Fra et miljømessig synspunkt og i henhold til metodikk er det ikke registrert organisk belastning 
på lokaliteten. Vurderinger av resultatene fra denne undersøkelsen, anleggets bunntopografi 
samt målt strøm på lokaliteten vil være grunnlag for videre miljøovervåking av den planlagte 
rammen. 

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).  

NS 9410:2016 nevner ikke undersøkelsesfrekvens knyttet til bruk av B-undersøkelser ved 
forundersøkelser. Iht. til forskrift om drift av akvakultur (akvakulturdriftsforskriften) § 
35 skal første miljøundersøkelse gjennomføres i det tidspunktet i produksjonssyklusen 
det er størst belastning eller biomasse på lokaliteten, deretter skal det gjennomføres 
miljøundersøkelser etter de frekvenser som følger av NS 9410:2016. 

B-undersøkelsen er en bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye 
hardbunn i anleggssonen. Det bør derfor vurderes om videre overvåking med B-
undersøkelse i anleggssonen i driftsfasen er hensiktsmessig, eller om det er behov for 
alternativ overvåking. 
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7 Vedlegg: 

7.1 Skjema (B.1 og B.2) NS 9410:2016  

  

Prøveskjema B.1 

Lokalitetsnr: 

Gr Parameter Poeng Prøvenummer Index

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B% H%

H H H H H H H H H B 10 90

I Dyr > 1mm Ja (0)   Nei (1) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

II pH verdi ut ut ut ut ut ut ut ut ut 8,08

verdi ut ut ut ut ut ut ut ut ut 64,4

+ ref. verdi

pH/Eh fra f igur Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut 1

Tilstand, prøve ut ut ut ut ut ut ut ut ut 1

Tilstand, gruppe II 1 B uf f er-
t emp

Sjø - t emp
Sed iment -
t emp

pH sjø 8,0 Eh sjø 134,7

III Gassbobler Ja (4)  Nei (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lys/grå (0) 0 0

Brun/sort (2) 2 2 2 2 2 2 2 2

Ingen (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noe (2)

Sterk (4)

Fast (0) 0 0 0 0 0 0 0 0

Myk (2) 2 2

Løs (4)

v < 1/4 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/4 < v < 3/4 (1)

v > 3/4 (2)

t < 2 cm (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 < t < 8 cm (1)

t > 8 cm (2)

Sum 0,0 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 2,0 2,0 2,0 4,0

Korrigert ('*0,22) 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9

Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand gruppe III

Middelverdi gruppe II og III 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9

Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand gruppe II og III

pH/Eh

Korr.sum

Indeks

Middelverdi

< 1,1 1

1,1 - <2,1 2

2,1 - <3,1 3

≥3,1 4 LOKALITETSTILSTAND: 

Signatur prøvetakningsanvsarlig: 

pH / pE ID 10

Eh (mV)

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

1,0

0,44

Grabb ID K-4

R ef eranse-
elekt rode

1

0,45

1

Tilstand

1

Konsistens

Grabb- 
volum (v)

Tykkelse 
på slamlag

Farge

Lukt

31.01.2018

30156

Dato:

Prøvetakingsansvarlig: Vera Remmen

Firma:

Lokalitet: 

Cermaq Norway AS

Anevik
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Skjema for prøvetakingspunkt, B.2

Prøvetakingssted (nummer) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

363 502 521 437 402 160 237 125 77

2 1 1 1 2 1 1 1 1

Leire X

Silt X (X) X X X (X) X

Sand X X X (X) X X X X

Grus

Skjellsand (X) (X)

X X X X X X X X X

1

1 1 1 20 80 25

X X

Areal  m2 0,025 Grabb ID K - 4

60

Andre dyr, antall

10

81

1

X

X

X

Fjellbunn

Steinbunn

Firma:

Lokalitet:

Prøvetakingsansvarlig:

Dyp (m)

Antall forsøk 

Vera Remmen

Pigghuder, antall

Krepsdyr, antall

Skjell, antall

Primærsediment

Bobling (i prøve)

Signatur prøvetakingsansvarlig:
Grabb

Fekalier

Kommentar

Børstemark, antall

Beggiatoa

Fôr 

31.01.2018

30156

NB! Endringer på enkelte stasjoner ift. feltplan da det kom i konflikt med 
eksisterende anlegg. St 1: første grabb, bomskudd, vann + noen partikler som 
ikke tolkes som mineraliske partikler. Grabb 2 er skrap fra fjell + fôr. St 2: Skrap 
fra fjell + litt fôr. St 3: Skrap fra fjell. St 4: Skrap fra fjell. St 5: Bomskudd grabb 
ikke utløst, grabb 2 ok, men skrap fra fjell. St 6: Skrap fra fjell. St 7:Skrap fra 
fjell. St 8: Skrap fra fjell. St 9: Skrap fra fjell. 

X

Dato:

Lokalitetsnr: 

Cermaq Norway AS

Anevik
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7.2 Bilder av prøver ved Anevik (planlagt ramme)  
 

St 1 

 

Ingen bilde 

St 2 

 

Ingen bilde 

St 3 

 

Ingen bilde 

St 4 

 

Ingen bilde 

St 5 

 

Ingen bilde 
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St 6 

 

Ingen bilde 

St 7 

 

Ingen bilde 

St 8 

 

Ingen bilde 

St 9 

 

Ingen bilde 

St 10 
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7.3 Bunntopografi og 3D visning 

 
Figur 5. Visning bunntopografi 3D. Anevik, planlagt ramme, januar 2018. Nummererte stasjoner 
gjengitt i Figur 3. 

 



Nummer Tittel Ansvarlig Dokumenttype Lokalitet Mappe

435 131115_Intern_Slakteinnmelding_V2 Magnus Åsli Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

269 1507_V1_Kort Veileder_Registrering av Fôrmottak_FishTalk Magnus Åsli Vedlegg Cermaq Norway Skjema

177 160504 Deltakerliste brannøvelse versjon 1 Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

178 160504 Logg brannøvelse versjon 1 Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

812 20150227 Fiskehelseplan CN Ånderbakk v1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Ånderbakk 33457 Skjema

710 Alarmplan Ånderbakk Mats William Snåre Alarmplan Ånderbakk 33457 Beredskap

01 Ansettelse av vikarer Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

50 Ansvar og myndighet - matfisk Nordland Evy Marita Røymo Dokumenter Matfisk Nordland Matfisk produksjon

548 Arbeidsmiljøloven Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

428 Arbeidsplassforskriften Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

03 Arbeidstakererklæring H Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

02 Arbeidstakererklæring helse, miljø og sikkerhet Torbjørn Hjertø Dokumenter Cermaq Norway HR

615 ASC Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

870 ASC data for innsending eksempel Oksøya Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

636 Avfalldeklarering Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

164 Avfallsplan Cermaq Norway Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

197 AVLUSNINGSLOGG Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

833 Avslutning av arbeidsforhold- samtale Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

11 Bakgrunnsinformasjon Cermaq Norway AS Mona Kristin Johansen Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

1154 Beredskapsplan Cermaq Norway Rune Berg Arbeidsinstrukser Cermaq Norway Beredskap

39 Beredskapsplan ved håndtering av kontaminert fôr Torbjørn Hjertø Styringstiltak Matfisk Nordland Beredskap

174 Beskrivelse av verdikjeden Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

25 Beskrivelse og oppbygging av Styringssystemet Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

323 Bestemmelseskort livsstadier av lakselus Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

372 Boligdel og treningsrom Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

194 Botngaard, brukerman. Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

45 Brønnbåt og brønnbåttjenester Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

248 BRUKERHÅNDBOK FOR GJENNOMSTRØMMINGSSKJØRT 2015 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

497 Brukerhåndbok_NorseAqua_ Rognkjeksautomat Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

498 Brukerhåndbok_NorseAqua_Gardintare 1.1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

499 Brukermanual for rensefisk skjul Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

279 Cermaq spesifikasjon fiskehelsepersonell v1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

357 Cermaq Standard screening Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

290 Dødfiskregistreringsskjema Cermaq Norway v1 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

285 Dødfiskveileder Cermaq Norway AS Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

24 Dokumentasjon av opplæring i bruk av båt. Torbjørn Hjertø Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

19 Dokumentasjon for opplæring av ansatte, nyansatte og vikarer - Matfisk Torbjørn Hjertø Styringstiltak Matfisk Nordland HR

28 Dokumentasjon for opplæring av arbeidstakere matfisk Torbjørn Hjertø Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

235 Dokumentasjon på gjennomført medarbeidersamtale Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

474 ECOonline, risikovurdering, substitusjon osv. Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

37 Egenmelding ved sykefravær Mona Kristin Johansen Dokumenter Cermaq Norway HR

208 Eurofins bestillingsskjema for kjemiske analyser av fisk Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

518 EWOS registreringsskjema for fett- og fargeprøver Evy Marita Røymo Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

12 Firmaattest Cermaq Norway AS Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

625 Folkehelseinstituttet. Tema: Smitte fra mat, vann og dyr (zoonoser) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

571 Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

592 Forskrift om Akvakulturregisteret (A-registerforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

610 Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

651 Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

597 Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

560 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Alta kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

561 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Bodø kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

559 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Måsøy kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

562 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Steigen kommune Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

593 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

591 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

634 Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

596 Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

585 Forskrift om brannforebygging Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

629 Forskrift om bruk av legemidler til dyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

574 Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

655 Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften) Torbjørn Hjertø Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

586 Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

584 Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

599 Forskrift om dypfryste næringsmidler Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

587 Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

632 Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

570 Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

598 Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

575 Forskrift om fôrvarer Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

588 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

589 Forskrift om godkjenning av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og transportenheter Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

583 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt ustyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

620 Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier (Lotmerkingsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

577 Forskrift om industrivern Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

582 Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-Vassdrag) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

Innholdsfortegnelse Styringsdokumenter

Innholdsfortegnelse matfisk Nordland



579 Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akva) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

609 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

566 Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1.april 2012 til og med 31.mars 2017 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

627 Forskrift om journal for dyrehelsepersonell Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

576 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

623 Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU). Torbjørn Hjertø Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

600 Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjons-dyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

607 Forskrift om krav til teknisk standard flytende akvakulturenheter (NYTEK) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

606 Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

633 Forskrift om landtransport av farlig gods Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

611 Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontakforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

602 Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

594 Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

580 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

637 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

603 Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

572 Forskrift om redningsredskaper på skip Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

564 Forskrift om regulering av sel på norskekysten Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

628 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

601 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (Animaliehygieneforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

608 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

650 Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

604 Forskrift om slakteriet og tilvirkningsanlegg for akvakultur Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

643 Forskrift om sone for å forhindre smitte og bekjempe pankreassykdom hos akvakulturdyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

581 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-HMS) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

590 Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

578 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

595 Forskrift om transport av akvakulturdyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

568 Forskrift om utførelse av arbeid Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

573 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

569 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

605 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

556 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

78 Fullmaktshierarki Cermaq Norway AS Werner Gerhardsen Politikker Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

396 Generelle innkjøpsvilkår CEQN (liten) 2016 Werner Gerhardsen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

397 Generelle innkjøpsvilkår CEQN 2016 Werner Gerhardsen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

398 Generelle innkjøpsvilkår tjenestekjøp CEQN 2016 Werner Gerhardsen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

167 Generelt om medarbeidersamtalen Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

253 Gjennomføring av GlobalG.A.P inspeksjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

250 Gjennomføring av internrevisjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

249 Gjennomføring av QMS-revisjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

614 GlobalGAP Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

60 Håndtering av utstyr dagbøker og FV-tidsplaner i vedlikeholdssystemet - matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

205 hms_salmosan Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

127 Hygienereglement - Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

275 Informasjon om farlig gods - merking Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

67 Instruks for arbeid i eller på tanker rørledninger rom og lignende hvor det kan være brannfarlig vare eller helseskadelige stoffer Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

82 Instruks for bruk av verneutstyr Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HMS

88 Instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

89 Instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

171 Invitasjon til medarbeidersamtale Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

617 ISO 14001: 2004 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

618 ISO 22000: 2005 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

616 ISO 9001:2008 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

90 Kalibreringsplan Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

475 Kjemikalieregistrerings skjema Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

105 Kommunikasjonsplan Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

382 Kompetansekrav matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland HR

65 Kontaktinformasjon Nordland - Matfisk Evy Marita Røymo Dokumenter Matfisk Nordland Organisering og retningslinjer

115 Kontroll og bekjempelse av skadedyr Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

257 Kontrollskjema frysepakking N136 og F430 Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1134 Kontrollskjema renhold grønn Karl Fredrik Ottem Cermaq Norway Produksjon

1135 Kontrollskjema renhold gul Karl Fredrik Ottem Cermaq Norway Produksjon

1136 Kontrollskjema renhold rød Karl Fredrik Ottem Cermaq Norway Produksjon

182 Kvalitetspolitikk Cermaq Norway AS Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

255 Kvalitetssikring av GlobalGAP-inspeksjoner Evy Marita Røymo Vedlegg Cermaq Norway Skjema

379 Kvitteringskjema vask desinfeksjon servicebåter Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

373 Kvitteringsskjema renhold grønn Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

374 Kvitteringsskjema renhold gul Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

377 Kvitteringsskjema renhold rød Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

322 Lakselus vs. skottelus Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

961 Lakselusstadier oversikt Karl Fredrik Ottem Dokumenter Cermaq Norway Produksjon

121 Ledelsens gjennomgåelse Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

1140 Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser Evy Marita Røymo Skjema Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

333 Logg og sjekkliste miljøundersøkelse Silje Ramsvatn Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

123 Lokale sikkerhetskomiteer Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

558 Lov om akvakultur (Akvakulturloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

649 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

565 Lov om dyrevelferd Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser



553 Lov om folketrygd (folketrygdloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

666 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

665 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

563 Lov om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

555 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (Miljøinformasjonsloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

554 Lov om skytevåpen og ammunisjon (våpenloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

638 Lov om tilsyn av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

550 Lov om tilsyn med elektriske anlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

557 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

551 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven) Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

552 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

626 Lov om veterinær og annet dyrehelsepersonell Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

567 Lov om viltet Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

251 LS 1 Brukerhåndbok for SalGard TM Ver 4 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

1045 Mål 2017 MC år_Martnesvika,Ånderbakk Norway_sjø Kristin  Hurum Mål og handlingsplaner Martnesvik 13139 Matfisk produksjon

151 Matfiskforum Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

1018 Medarbeidersamtale skjema alt 2 Mona Kristin Johansen Skjema Cermaq Norway Cermaq Norway

1017 Medarbeidersamtalen skjema Mona Kristin Johansen Skjema Cermaq Norway Cermaq Norway

153 Medarbeidersamtaler Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

502 Miljø- og biodiversitetsplan Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

501 monteringsanvisning 12(10 )x 10 m skjul Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

492 Mottaksskjema for rognkjeks i Cermaq Norway 2 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

196 NetOxbrukerveiledning_3[1] Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

203 NetOxDrumbrukermanual2013 Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

448 NFT_Tetthets bestemmelser ved føring av slaktefisk Evy Marita Røymo Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

392 Nitrogenmåler Marit Holmvaag Hansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

658 NorseAqua montering av gardintare Magnus Åsli Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

648 NS 9410:2007 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Silje Ramsvatn Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

624 NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

619 OHSAS 18001: 2007 Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

165 Om styringssystemet i Cermaq Norway AS Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

476 Opplæringsskjema kjemikalier Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1133 Organisasjonens kontekst og omfang Evy Marita Røymo Skjema Cermaq Norway Risikovurderinger

172 Organisasjonskart Cermaq Norway AS Mona Kristin Johansen Vedlegg Cermaq Norway Skjema

324 Oversikt luseutviklingsstadier med bilder, figur og reell størrelse Karl Fredrik Ottem Vedlegg Matfisk Nordland Skjema

201 pakningsvedlegg_alphamax Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

202 pakningsvedlegg_betamax Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

659 PHARMAQ - Safety for user Marit Holmvaag Hansen Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

195 plany_heilpresenning[1] Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

179 Politikk - Cermaq Norway Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

187 Politikk arbeidsmiljø Cermaq Norway AS_signert Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

183 Politikk Mattrygghet Cermaq Norway AS_signert Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

188 Politikk Ytre Miljø Cermaq Norway AS Kristin  Hurum Politikker Cermaq Norway Skjema

549 Produktkontrolloven Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser

145 Prosedyre for alenearbeid Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

866 Prosedyre for åpenhet og rapportering ASC standard Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

147 Prosedyre for arbeid av ungdom Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HR

871 Prosedyre for arbeidstid Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

163 Prosedyre for avfallsbehandling Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

170 Prosedyre for avisning av not og mære Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

630 Prosedyre for avlusing ved bruk av Slice Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

189 Prosedyre for avlusning med lukket presenning Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

209 Prosedyre for avvikende produkt matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

223 Prosedyre for bekjempelse av lakselus med nedsatt følsomhet resistens mot legemidler Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

146 Prosedyre for besøkende - Matfisk Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

141 Prosedyre for bestilling av brønnbåt til smolttransporter Marit Holmvaag Hansen Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

176 Prosedyre for brannvernkurs og brannøvelse Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

1065 Prosedyre for bruk av arbeidsutstyr Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

185 Prosedyre for bruk av kai- og båtkrane Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

191 Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og -avfall - Matfisk Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

241 Prosedyre for bruk av luseskjørt Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

293 Prosedyre for bruk av rognkjeks Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

294 Prosedyre for bruk av vedlikeholdssystem Infor EAM Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

297 Prosedyre for bunkring av helse- og miljøskadelige stoffer Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway HMS

302 Prosedyre for dokumentstyring Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

304 Prosedyre for drift av biler Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

247 Prosedyre for drift av renseanlegg sanitæravløp Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

402 Prosedyre for drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger i Cermaq Norway AS Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Teknisk

213 Prosedyre for driftsplan matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

216 Prosedyre for dykking Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

222 Prosedyre for ekstern båttrafikk i anlegget Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

230 Prosedyre for fasting - slaktelevering Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

254 Prosedyre for fôring - Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

260 Prosedyre for fôrmottak og -lagring Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

274 Prosedyre for frakt av farlige kjemikalier Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

1081 Prosedyre for gjennomføring av medarbeidersamtaler Mona Kristin Johansen Procedures Cermaq Norway HR

231 Prosedyre for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

1126 Prosedyre for gjennomføring av øvelser Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

289 Prosedyre for håndtering av dødfisk, svimere og ensilasje Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon



291 Prosedyre for håndtering av farlig avfall Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

229 Prosedyre for håndtering av post Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

280 Prosedyre for helsekontroll i Cermaq Norway Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

236 Prosedyre for identifisering og håndtering av PCB-holdige produkter og avfall Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

243 Prosedyre for inspeksjoner og revisjoner av  myndigheter Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

246 Prosedyre for inspeksjoner revisjoner GlobalG.A.P og internrevisjoner Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

276 Prosedyre for journalføring - Matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

271 Prosedyre for kartlegging og vurdering av miljøaspekter Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

644 Prosedyre for klassifisering av leverandører Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

429 Prosedyre for konflikt håndtering Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

441 Prosedyre for kontroll av Fôr Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

470 Prosedyre for kontroll og ettersyn Econet not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

315 Prosedyre for kontroll, ettersyn og renhold av not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

318 Prosedyre for levering av slaktefisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

321 Prosedyre for lusetelling Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

326 Prosedyre for lysstyring Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

332 Prosedyre for miljøovervåkning av havbunn og omkringliggende miljø matfiskanlegg Silje Ramsvatn Styringstiltak Matfisk Nordland HMS

336 Prosedyre for montering av dødfiskhåv i not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

273 Prosedyre for montering, ettersyn og vedlikehold av anlegg matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

343 Prosedyre for mottak av smolt Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

347 Prosedyre for opp- og nedlining av not Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

350 prosedyre for oppbevaring av person- sensitive opplysninger Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

473 Prosedyre for oppbevaring håndtering av kjemikalier og gasser Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

353 Prosedyre for oppdretters håndbok Torbjørn Hjertø Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

910 Prosedyre for oppfølging av sykefravær Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway Cermaq Norway

106 Prosedyre for opplæring av ansatte Cermaq Norway AS Evy Marita Røymo Dokumenter Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

912 Prosedyre for opplæring i bruk av båt Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway Matfisk produksjon

927 Prosedyre for oppstart ny generasjon lokalitet matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

376 Prosedyre for oversvømming Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

341 Prosedyre for periodisk ettersyn av anlegg, flåte og båt - matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

346 Prosedyre for prosjektorganisering og prosjektstyring Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

348 Prosedyre for rapportering - Lakselus Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

349 Prosedyre for rapportering av brakklegging og drift - matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

352 Prosedyre for Real-time RT-PCR screening Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

363 Prosedyre for registrering av kompetanse Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway HR

364 Prosedyre for registrering og behandling av HS hendelser og interne hendelser Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

367 Prosedyre for renhold og hygiene flåte, anlegg, båter og tilhørende utstyr Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

652 Prosedyre for risikoanalyse fiskehelse Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

366 Prosedyre for risikovurdering Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

384 Prosedyre for risikovurdering Fiskevelferd Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Cermaq Norway Risiko

391 Prosedyre for røkting vekstavdeling Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

915 Prosedyre for salg og utrangering av materiell i Cermaq Norway Werner Gerhardsen Styringstiltak Cermaq Norway Cermaq Norway

394 Prosedyre for samordnet kontroll og bekjempelse av lakselus Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

395 Prosedyre for samspill med dyr og fugler Silje Ramsvatn Styringstiltak Cermaq Norway HMS

405 Prosedyre for samsvarsforpliktelse Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway HMS

407 Prosedyre for sikker jobbanalyse Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

414 Prosedyre for skilting og merking Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

434 Prosedyre for slakteforberedelser Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

837 Prosedyre for sluttsamtale Mona Kristin Johansen Styringstiltak Cermaq Norway HR

876 Prosedyre for sortering av stamfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

455 Prosedyre for sortering matfisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

456 Prosedyre for sporbarhet i hele verdikjeden Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

278 Prosedyre for sporing og kontroll med sertifisert fisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Produksjon

459 Prosedyre for substitusjon Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

460 Prosedyre for teknisk vedlikehold og ettersyn av utstyr Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

461 Prosedyre for truck og truckkjøring Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway HMS

949 Prosedyre for utarbeidelse av konsekvensutredning biodiversitet og ytre miljø Silje Ramsvatn Cermaq Norway HMS

487 Prosedyre for utarbeidelse av- og godkjenning av styringsdokumenter Evy Marita Røymo Styringstiltak Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

483 Prosedyre for utarbeidelse av overordnede og lokalspesifikke mål Evy Marita Røymo Politikker Cermaq Norway Organisering og retningslinjer

488 Prosedyre for utsett av rognkjeks Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

495 Prosedyre for utsett av rognkjeksskjul Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

503 Prosedyre for utsett og skifte av nøter Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

506 Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

519 Prosedyre for uttak og forsendelse av kvalitetsprøve - fisk Evy Marita Røymo Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

522 Prosedyre for uttak og håndtering av fôrprøver Magnus Åsli Styringstiltak Matfisk Nordland Produksjon

521 Prosedyre for uttelling ved smoltmottak Karl Fredrik Ottem Styringstiltak Matfisk Nordland Matfisk produksjon

234 Prosedyre for vernerunde Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HMS

234 Prosedyre for vernerunde Rune Berg Styringstiltak Cermaq Norway HMS

669 Prosjektbeskrivelse triploid fisk Karl Fredrik Ottem Vedlegg Cermaq Norway Skjema

1149 Råvare HACCP Evy Marita Røymo Skjema Cermaq Norway Risikovurderinger

404 Registrering døde fugler og dyr Silje Ramsvatn Vedlegg Cermaq Norway Skjema

186 Registreringsskjema for kontroll av løftestropper Torbjørn Hjertø Vedlegg Cermaq Norway Skjema

68 Registreringsskjema for oksygen i siloarbeid Torbjørn Hjertø Styringstiltak Cermaq Norway Skjema
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1 Innledning 

Cermaq Norge AS, region Nordland, ga i november 2016 Akvaplan-niva (APN) i oppdrag å 
modellere den miljømessige kapasiteten for oppdrett av laks i Økssundet. Målet er å få et 
modellbasert svar på den totale bærekraftige produksjonskapasiteten i Økssundet med 
utgangspunkt i dagens lokalitets- og driftsstruktur (3 lokaliteter) og dagens 
produksjonsteknologi.  

Modellering av bærekraft er et utviklingsprosjekt der de best egnede og mest moderne 
tilgjengelige modellverktøyene brukes og videreutvikles. For å holde kostnadene på 
utviklingsarbeidet av modellene på et lavere nivå blir både arbeidet og finansiering koordinert 
med andre prosjekter og oppdrag i APN, samt med forskningsprosjekter.  

Prosjektet er et utviklingsarbeid som i stor grad legges opp mot andre vitenskapelige arbeider 
og nyutviklet modellverktøy.  

Denne rapporten har versjon nummer 8481.002 og er en oppdatert versjon av rapport 
nr. 8481. Forskjellen er at denne rapporten også inneholder modellering av nyere 
konfigurasjon på lokalitetene Anevika og Oksøy med økt produksjon (7800 tonn per år), økt 
antall merder og anleggene forlenget inn mot dypområdene i Sagfjorden. Endringer er 
oppgitt i kursiv skrift i skrifttype Times Roman, størrelse 12. 
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2 Metoder 

2.1 Modeller 

2.1.1 Resipientkapasitet i fjordbassenget 

Akvaplan-niva (APN) foretar først en overordnet modellering av totalkapasitet i resipienten i 
Sagfjorden og Økssundet basert på oksygenforbruk i vannmassene og reduksjon av siktedyp. 
Sistnevnte gir en oversikt over økt dannelse av plankton i vannmassene som kan tilskrives økt 
eutrofiering fra oppdrett.  

Dette gjøres med modellen FjordEnv 3.3 som er utviklet av Anders Stigebrandt (Stigebrandt 
2001, 2004, 2011) for vurdering av miljøeffekter ved tilførsel av næringssalter og organisk 
materiale i terskelfjorder. FjordEnv er en såkalt ”boksmodell”, der vannmassene betraktes 
som fordelt i tre lag innenfor en terskel: overflatelaget, intermediært lag over terskeldypet og 
et bunnlag under terskeldypet. Modellen beregner gjennomsnittsforhold for hvert lag, basert 
på volumet (areal per dypnivå) i hvert lag i forhold til tverrsnittsarealet til fjordmunningen. 
Parametere som beregnes er oppholdstid for vann over terskeldypet, nedsynkning av 
partikulært organisk materiale, oksygenforbruk ved nedbrytning, og hvor lang tid det tar for 
vannet under terskelnivå i fjordbassenget å skiftes ut. Videre beregnes minimum 
oksygenkonsentrasjon i bassengvannet under terskelnivå og endring av siktedypet i 
overflatelaget, og disse parametrene brukes til å vurdere endring av vannkvalitet i fjorden. 
FjordEnv er et verktøy for å vurdere relative endringer i belastning av fjorden ved ulike 
tilførsler av næringssalter, for eksempel ved ulike nivåer for produksjon ved fiskeoppdrett. 
Modellen kan ikke brukes til å angi bestemte områder inne i fjorden med spesielt gode/dårlige 
forhold, og den kan ikke beregne gradienter i vannsøyla. Hele vannsøylen fra terskeldypet og 
ned til dypeste punkt i fjorden får samme egenskaper. 

2.1.2 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 



 

 Akvaplan-niva AS, Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø 
6 www.akvaplan.niva.no 

for det aktuelle området, inn i et større modelldomene som vi allerede har kjørt en mer 
generell modell for, med grovere oppløsning. 

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

2.1.3 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). 

2.2 Arbeidsprosesser 
Den grunnleggende resipientkapasiteten modelleres først for hele Sagfjorden og Økssundet 
med programmet FjordEnv 3.3.  

APN kjører deretter hydrodynamisk modellering i to trinn: 

- I trinn I lages modellgrid for Økssundet og Sagfjorden i ustrukturert grid med 
oppløsning ned til ca. 100 m. Modellområder inkluderer store deler av Vestfjorden og 
Sagfjorden. APN gjennomfører hydrodynamisk modellering i Økssundet i FVCOM 
med denne oppløsningen. 

- I trinn II lager APN et "nøstet" modellgrid med meget høy oppløsning ned til omkring 
7 meter for Økssundet for nærområdene til oppdrettsanleggene. Begrepet "nøstet" 
betyr at det fine griddet legges inn i det store griddet som inkluderer deler av 
Vestfjorden. APN gjennomfører så hydrodynamisk modellering med spesielt høy 
oppløsning med FVCOM for områdene i Økssundet hvor oppdrettsanleggene befinner 
seg.  

I samme trinn blir en programmodul som simulerer spredning av sporstoffer koblet på 
gjennom modellverktøyet FABM. FABM simulerer sedimentering i form av 
konsentrasjon og uttynning av ulike sporstoffer. Dette gjør det mulig å simulere 
bunnfall fra oppdrettsanleggene i flere fraksjoner. I våre modelleringer har vi lagt inn 
6 fraksjoner med ulike synkehastigheter for fekalier fra fisk, og 2 fraksjoner med ulik 
synkehastighet for fôrspill.  

Med denne sedimenteringsmodellen simulerer APN ulike scenarier for produksjon i 
Økssundet på eksisterende lokalitetsstruktur der akkumulering av sedimenter fra oppdrett på 
bunnen vises. Scenariene er: 

- Eksisterende produksjonsscenario som også tilsvarer produksjonen de senere årene 
(historisk scenario). 

- Framtidig scenario med dobbelt så stor produksjon. 

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. Videre kjøres modellscenarier med økt produksjon og 
sannsynlig avsetning av sedimenter på havbunnen karakteriseres. Videre vil antatt risiko i 
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forhold til sediment-kjemisk utvikling beskrives. I oppdatert rapport er det også modellert 
nye anleggskonfigurasjoner med 14 istedenfor 8 bur og med produksjon økt til 7800 tonn per 
år. 

2.3 Inngangsdata til modellene 

2.3.1 Grunnleggende resipientkapasitet i Sagfjorden/ Økssundet 

2.3.1.1 Topografi og fjordfysikk 

Modellberegningene for Sagfjorden og Økssundet er gjort for området fra Økssundets åpning 
mot Vestfjorden og til bunnen av Sagfjorden, i øst. Det er to fjordbassenger – ytre basseng 
består omtrent 630 m dype Økssundet mot Vestfjorden, med terskeldyp ca. 329 m, mens indre 
basseng har maksimaldyp på drøye 350 m og terskeldyp ca. 245 meter (se Figur 1). I figuren 
er indre basseng skilt fra ytre basseng med svart linje. Oppdrettslokaliteter er inntegnet.  

Nøkkelresultater fra modelleringer med FjordEnv er gitt i    

 

 
Figur 1: Modellområdene i Sagfjorden. Svarte linjer i fjorden viser avgrensning for indre (høyre) og 
ytre basseng (venstre) (kartkilde: www.olex.no).  

  

http://www.olex.no/
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Tabell 1: Oppsummering av nøkkelverdier for fjordfysikk i Sagfjorden & Økssundet 

Parameter Ytre basseng Indre basseng 

Terskeldyp 329 m 245 m 

Maksdyp i basseng 630 m 353 m 

Volum av fjord 27 km3 6,9 km3 

Volum av bassengvann 5,5 km3 0,6 km3 

Utskiftningstid, over terskel * 17 dager 10 dager 

Utskiftningstid, 
bassengvann * 

14 måneder 8 måneder 

Naturlig oksygenminimum * 
(antar at 100 % metning er 6,7 ml/l) 

5,65 ml/l = 85 % 5,38 ml/l = 81 % 

* grovt veiledende verdier fra modellkjøringer, avhenger av nøyaktighet på inngangsdata 

 

2.3.1.2 Drivkrefter for sirkulasjon 

Utskiftning av og oppholdstid for vann både over og under terskeldypet drives primært av 
tidevannet, tetthetsforskjell mellom fjord- og kystvann og ferskvannstilførsel fra land 
(estuarin sirkulasjon). Parametre for tetthetsdrevet vannutskiftning er hentet fra databasen som 
inngår i modellen FjordEnv (Stigebrandt 2001). Tidevannsamplituden brukt i beregningene er 
basert på tidevannsdata fra modellens database (1,1 m), og er summen av de harmoniske 
konstantene M2 og S2. Ferskvannstilførsel er inkludert, men har liten effekt på resultatet. 

Effekter av vind er ikke tatt med i beregningene.  

2.3.1.3 Tilførsel av næringssalter og organisk materiale 

Det aller meste av næringssalttilførsler til fjorden (utenom det som kommer fra oppdrett) skjer 
på grunn av algeproduksjon i overflatelaget, gjennom forbruk av næringssalt som naturlig 
finnes i sjøvannet. Næringssaltene tilføres først og fremst ved adveksjon av vannmasser fra 
kyststrømmen. I modelleringen er det brukt en bakgrunnsfluks på 5,5 gC/m2 per måned som 
resultat av den naturlige primærproduksjonen. Ut fra dette beregnes en typisk mengde 
organisk materiale (karbon) som synker ned mot dypbassenget, samt gjennomsnittlig 
oksygenforbruk under terskeldypet.  

I området rundt Sagfjorden er det relativt få fastboende innbyggere (størrelsesorden 1000 med 
tilknytning til Sagfjorden), og deres bidrag angående næringssalter via avløp regnes som 
svært lite sammenliknet med det som naturlig kommer inn til fjorden med kystvannet. Det 
samme gjelder bidrag fra landbruk, som er lite omfattende i området. Av antropogene bidrag 
av næringssalter har vi i modellberegningene derfor kun tatt hensyn til bidraget fra 
oppdrettsanleggene.  

Cermaq Norway produserer laks i Sagfjorden og i Økssundet (se Figur 1.). 
Lakseproduksjonen medfører økt tilførsel av nitrogen (N) og fosfor (P) til fjorden i form av 
fekalier fra fisken og fiskefôr som ikke blir spist (overskuddsfôr/ fôrspill). Overskuddsfôret og 
fekalier fra fisken vil synke ned mot bunnen under anlegget. Overskuddsfôr og fekalier vil 
påvirkes av strømforholdene mens det synker, og vil spres over et større område før det 
sedimenteres. Organisk materiale som sedimenteres i grunne områder vil normalt ikke ha 
negativ innvirkning på oksygenforholdene i dypvannet i fjorden. Nedbrytning av organisk 
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materiale som sedimenteres dypere enn terskeldypet kan derimot føre til oksygenkritiske 
forhold, dersom tilførselen av ”friskt” bunnvann ikke er god nok. Uten å gjennomføre en 

detaljert sprednings- og deponeringsmodellering er det vanskelig å si nøyaktig hvor stor del 
av tilførslene fra oppdrettsanleggene som faktisk vil synke ned i de dype delene av 
fjordbassenget. Det utføres som regel med en konservativ tilnærming. I denne studien har vi 
innledningsvis simulert med at henholdsvis 100% og 50% sedimenteres på dypt vann, selv om 
ingen av anleggene ligger over bunndyp større enn terskeldyp. Fordi terskeldypet i Økssundet 
(Ytre Sagfjorden) er på 329 meter, og i Indre Sagfjorden på 245 meter, og anleggene befinner 
seg flere km fra dypbassengene, så vil med stor sannsynlighet en mindre del av produksjonen 
havne over ”dypt” vann, altså dypere enn terskeldypet. Modellresultatene som her presenteres 
er derfor svært konservative, dvs. produksjonen vil trolig påvirke dypvann mindre enn det 
som modellresultatene viser. 

Algeveksten, ved økte tilførsler av næringssalter, kan medføre redusert siktedyp. Dette 
reduserte siktedypet blir beregnet av modellverktøyet FjordEnv, og oppgis i % av opprinnelig 
siktedyp ved økt tilførsel. 

2.3.1.4 Simuleringer i FjordEnv 

Basert på datamaterialet ovenfor ble det analysert 2 test-scenarioer med ulike prosentandeler 
av fôret som antas å bli transportert til fjordens dypbasseng, henholdsvis 50 og 100 %. For 
scenarioene er det antatt 5 % fôrspill (15 % inkludert fekalier). 

 

2.3.2 Hydrodynamikk og spredning av utslipp 

2.3.2.1 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. 
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Figur 3: Finmasket modelldomene nested inn i større domene. Økssundet med anleggene inntegnet på 
høyresiden.  

Det finmaskete modelldomene inneholder 65 000 celler i 34 dybdelag. Simuleringen foregår 
5 ganger i sekundet. Fineste oppløsning er ca. 7 m. 

De modellerte lokalitetene i Økssundet er (se Figur 3) Horsvågen (nord for Skutvik på 
vestsiden av Økssundet), Aneviken (den nordlige lokaliteten på Lundøya på vestsiden av 
Økssundet) og Okssøya (den sørlige lokaliteten på Lundøya på vestsiden av Økssundet).  

 

2.3.2.2 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 de henholdsvis 94 000 
(grovmasket) og 65 000 (finmasket) cellene i 34 dybdelag til de sedimenterer på bunnen.  

To av sporstoffene representerer fiskefôr og de seks andre fekalier (se Tabell 2). 
Synkehastighetene er hentet fra forsøkene beskrevet i Bannister et. al, 2016.  

Tabell 2: 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 % 
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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).  

 

2.3.2.3 Inngangsdata fra produksjon av laks 

For hver lokalitet ble det på månedsbasis innhentet produksjonsdata 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 den måneden med størst 
utfôring/ maksimal biomasse. Dette gir et maksimalt anslag for lokalitetens belastning med 
organisk tilgjengelig karbon. Modellresultatene blir da sammenlignbare med B-undersøkelser 
som også utføres rundt maksimal biomasse. 

En matrise for karbonutslipp for hvert sporstoff for den måneden med størst utfôring ble 
regnet ut for hver lokalitet. Akkumulert avsetning av alle sporstoffer i hver av bunncellene i 
modelldomenet for den aktuelle måneden 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.  

For lokalitetene Anevika og Okssøya er det modellert to scenarier – Scenario I er dagens 
produksjon, og Scenario II er en dobling av produksjon i forhold til dagens. Horsvågen har 
bare Scenario I. I scenario III i oppdatert rapport er det modellert nye 
anleggskonfigurasjoner med 14 istedenfor 8 bur og med produksjon økt til 7800 tonn per år. 

 

2.4 Miljøinformasjon 
For hver lokalitet i Økssundet ble tilgjengelig miljøinformasjon hentet inn fra APN's arkiver. 
Det ble hentet inn tidligere foretatte strømmålinger, tidligere B- og C-undersøkelser. Relevant 
miljøinformasjonen ble hentet ut o framstilles i denne rapporten. Miljøklassifiseringen basert 
på sedimentkjemi fra B-undersøkelsene ble sammenstilt med resultatene fra modelleringen. 
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3 Resultater 

3.1 Eutrofiering av bunnvann i resipient Sagfjorden/ Økssundet 
Modellen FjordEnv beregner oksygenminimum i dypbassenget, både naturlig og ved økt 
tilførsel av organisk utslipp. Dette vil være et gjennomsnitt over hele dypbassenget. Anbefalt 
minsteverdier i slike vannmasser er 3,0-3,5 ml/l (Buhl-Mortensen, Oug og Aure, 2009).  

Modellen beregner videre redusert siktedyp i overflatelaget i prosent som oppstår ved økt 
gjødsling i vannmassene og derav resulterende økt produksjon av plankton. Anbefalt 
maksimalverdi for redusert siktedyp er 10 % (Aure og Stigebrandt, 1990) 

Resultater fra innledende simuleringer med modellen viser at man i indre fjordbasseng ved 
produksjon av ca. 5 000 tonn laks vil kunne nå en oksygenmetning på 65% i fjordens dypeste 
vannlag (Tabell 3). Dette er under forutsetning av at 100 % av fôrspill og fekalier havner i 
dypbassenget under terskeldyp på 245 meter. Reduksjonen i siktedypet var da 3,7% i 
overflatelaget. 

 

Tabell 3: Modellert kapasitet for indre basseng, med inngangsdata beskrevet i kapittel 2 

Produksjon (tonn) Oksygenminimum i dypbasseng (% metning) Reduksjon i siktedyp 

0 81 % 0 

5 000* 65 % 3,7 % 

 

For ytre fjordbasseng beregner modellen at man ved produksjon av ca. 17 000 tonn laks vil 
kunne nå en oksygenmetning på 75% i dypbassenget og en reduksjon av siktedyp på 6,5% i 
fjordens overflatelag (Tabell 4). Dette er under forutsetning av at 100 % av fôrspill og fekalier 
havner i dypbassenget under terskeldyp på 329 meter.  

Under forutsetning av at 50 % av fôrspill og fekalier havner i dypbassenget under terskeldyp, 
beregner modellen for ytre fjordbasseng at man ved produksjon av ca. 70 000 tonn laks vil 
kunne nå en oksygenmetning på 65% i dypbassenget og en reduksjon av siktedyp på 22,2% i 
fjordens overflatelag.  

Tabell 4: Modellert kapasitet for ytre basseng, med inngangsdata beskrevet i kapittel 2. 

Produksjon 
(tonn per år) 

Oksygenminimum i 
dypbasseng 

(% metning)*** 

Reduksjon i 
siktedyp**** 

Forutsatt utslipp som havner i 
fjordens dypområdet 

0 85 % 0 0 

17 000 75 % 6,5 % 100% 

70 000 65 % 22,2 % 50% 
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3.2 Miljøinformasjon og lokalitetens historikk 

3.2.1 Anevika 

Anevika ble søkt i 2008 som ny lokalitet og har i dag en MTB på 5400 t. Det er produsert 
mellom 5000 og 6000 tonn fra 2009 til 2016 med drift annethvert år. 

3.2.1.1 Anevika - strøm 

 

 

 

Anevika er en lokalitet med gode strømforhold.  
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3.2.1.2 Anevika - C-undersøkelser 

 

C-undersøkelse i 2008: 

 

 D1 D2 D3 

tilstand Meget god God God 

 



 

Modellering av kapasitet for oppdrett i Økssundet 
Akvaplan-niva AS Rapport 8481 15 

C-/ ASC undersøkelse i juni 2015: utslaktet i 2014, brakk til juni 2015 
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C-/ ASC undersøkelse i januar 2016  

utslaktet i 2014, brakk til juni 2015 –produsert biomasse ca. 6000 tonn, stående biomasse 
januar 2016 – 4961 tonn 
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3.2.1.4 Anevika - B-undersøkelser 

B-undersøkelse i november 2009 

Drift siden juni 2009, tilstand 1 på alle 
stasjoner unntatt Stasjon 2 og 6 med 
tilstand 2 (merket med grønn ring). 

 

 

 

 

B-undersøkelse i november 2011 

Fisk satt ut i juni 2009 og juni 2011, 
biomasse produsert 4100 t ved 
undersøkelsen, tilstand 1 på alle unntatt 
Stasjon 1og 4 tilstand med tilstand 2 
(grønn ring), og stasjon 2 med tilstand 4 
(rød ring). 

 

B-undersøkelse i desember 2013 

Fisk satt ut i juni 2009, juni 2011 og juni 
2013, biomasse 4476 t ved undersøkelsen, 
tilstand 1 på alle stasjoner med unntak av 
Stasjon 3 og 8 med tilstand 2 (grønn ring). 

 

 

 

B-undersøkelse i mai  2016 

Fisk satt ut i juni 2009, juni 2011, juni 
2013 og høsten 2014 biomasse produsert 
5869 t ved undersøkelsen; Alle stasjoner 
tilstand 1 unntatt Stasjon 2 og 8 med 
tilstand 2 (merket gult). 
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3.2.2 Oksøy 

3.2.2.1 Oksøy  - Strøm  

 

 

 

  

 

Også på Oksøya er det gode strømforhold. 
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3.2.2.2 Oksøy - C-undersøkelser 

C-/ ASC undersøkelse 24. juni 2015 

Lokaliteten var utslaktet i juni 2015, maks biomasse i januar 2015 var 5416 t, utfôret 6870 t i 
siste syklus  
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3.2.2.3 Oksøy - B-undersøkelser 

B-undersøkelse, 1.12.2010 ,  

Utsett i juli 2010, biomasse i desember 
2010 var 3600 t, tilstand 2 (grønn ring) 
men på stasjon 4 og 9 tilstand 5 (rød ring), 
lokalitet tilstand 2  

 

 

 

B-undersøkelse, 30.11.2011  

Brakk siden utslakting i juli 2011, 
biomasse november 2011 0tonn, tilstand 1 
på alle stasjoner eller hardbunn (st 1,5,6,7). 

 

B-undersøkelse, 18.12.2013  

Brakk siden utslakting i mai 2013 der det 
ble produsert 4800tonn; biomasse i 
november 2013 var 0 tonn; lokalitet hadde 
tilstand 2,  St 3,6,8,9 tilstand 2 (grønn ring) 
eller 3 (gul ring). 

 

B-undersøkelse, 11.12.2014  

Utsett sommer 2014; biomasse var i 
desember 2014 på 5208 tonn; tilstand 
lokalitet var 2,  og St 2,4,7 tilstand 2, st 
1,3,8,9,10 hardbunn 
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B-undersøkelse, 11.11.2016  

Utsett høsten 2015; biomasse i november 
2016 var 5252 tonn; tilstand 1,  men 16 av 
17 grabbskudd gikk ut pga hardbunn, St 11 
og 17 tilstand 2 ifølge gruppe III 
parametere. 

 

 

3.2.3 Horsvågen 

Horsvågen har vært i drift siden 1985.  

3.2.3.1 Horsvågen - Strøm 
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Horsvågen har saktere spredningsstrøm, ca. halvparten så stor fart, sammenlignet med 
Anevika og Oksøy.  

3.2.3.2 Horsvågen - B-undersøkelser 

B-undersøkelse, 15.07.2009  

Oppgitt "halv biomasse" juli 2009, 
lokalitetstilstand 2, St. 1,3,4 tilstand 2 
(grønn ring), og St. 2 tilstand 3 (gul ring). 

  

 

B-undersøkelse, 19.07.2011  

Utsett i september 2010 og fisk flyttet like 
før undersøkelsen; biomasse juli 2011 var 
0 tonn,, tilstand 1, på st. 5,6,7,tilstand 2 
(grønn ring); på st. 10 tilstand 3 (gul ring) 

  

B-undersøkelse, 11.06.2013  

Utsett september 2012, biomasse i juni 
2013 var 850 tonn, lokalitetstilstand 2, 
St. 1,3,4,6,8 var tilstand 2 (grønn), st. 9 
tilstand 3 (gul) 
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B-undersøkelse, 15.07.2015  

Utsett august 2014; fôrforbruk var 611 
tonn  for generasjonen, og biomasse var 
flyttet like før undersøkelsen; 
lokalitetstilstand 3, St. 3 tilstand 2 (grønn);  
st. 5,6,7,8 tilstand 4 (rød ring) 

 

 

B-undersøkelse, 02.03.2016  

Utsett i august 2014; biomasse var 0 tonn 
og brakklagt i 9 måneder; 
lokalitetstilstand 1, St. 2 og 3 var tilstand 2  

 

 

 

3.3 Spredning og sedimentering fra oppdrettsanlegg 
Resultatene vises i grafisk form som plott av konsentrasjoner eller som gram karbon 
sedimentert per dag.  

3.3.1 Bunnfelling av sporstoffer 

Resultatene vises i grafisk form som plott av konsentrasjoner. Sporstoffene følger 
vannstrømmene i modellen inntil de når bunnen. I det de når bunnen første gang blir de tatt ut 
av videre transport i modellen, og akkumulert (5 ganger i sekundet) i den respektive 
bunncellen. Hvert sporstoff bunnfeller på forskjellig måte, og i en grafisk fremstilling kan de 
vises som et slags "fotavtrykk". Sporstoffenes fotavtrykk vil være forskjellig for et helt år når 
det sammenlignes med en bestemt måned. På månedsbasis vil ferskvannsavrenning fra elver, 
vindforhold og strømforhold variere, og derved påvirke vannsirkulasjon og bunnfelling på 
ulikt vis. I figurene som nå følger viser vi dette med noen eksempler. 
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3.3.1.1 Bunnfelling av sporstoffer på årlig basis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Sporstoff 1 (venstre) og sporstoff 4(høyre) 

I figuren ovenfor vises hvordan sporstoffene bunnfeller i løpet av et år. Sporstoff 1 er lettest. 
Dette sporstoffet kan spres langt i fjordsystemet på grunn av lav synkehastighet. Men det 
utgjør bare 5%  til 7% av fekaliene. Sporstoff 1 er også interessant når det gjelder spredning 
av sykdom. Årsplottet viser også at det er svært lite spredning på tvers av Økssundet. 

Sporstoff 4 sprer seg over langt mindre avstander, og det står for 2 til 4% av fekaliene. På 
årsbasis viser sporstoff 4 at det er nesten ingen stoff som bunnfeller i fjordens dypeste 
basseng.  
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Figur 5: Sporstoff 6 (venstre) og sporstoff 8(høyre) 

I Figur 5 ovenfor vises hvordan sporstoffene 6 og 8 bunnfeller i løpet av et år. Sporstoff 6 er 
den tyngste fekaliefraksjon og utgjør mellom 60 % og 80 % av fekaliene. Sporstoff 8 er det 
tyngste fôret. Disse sporstoffene sprer seg over langt mindre avstander enn de andre 
sporstoffene og sedimenterer nært anleggene. I et miljøperspektiv med fokus på lokal 
organisk forurensing utgjør disse tunge fraksjonene over to tredeler av organisk belastning. 
Grafikken viser også at dette utslippet ikke overlapper mellom anleggene i Økssundet.  

3.3.1.2 Bunnfelling av sporstoff på månedlig basis  

 
Figur 6: Sporstoff 1 i januar måned (venstre) og sporstoff 1i august måned (høyre). 

Figur 6 viser hvor forskjellig sporstoff 1 bunnfeller i januar og i august måned. Dette skyldes 
forskjeller i vannsirkulasjon. Fordi sporstoff 1 bare utgjør 5 til 7% av fekaliene og fordi 
blåfargene viser en lav konsentrasjon spres det likevel lite stoff til fjordens dypområder.  
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Dette vises også i Figur 7 for november 
måned med sporstoff 6 som representerer 60 
til 80% av fekaliene. Hovedmengden av 
organisk materialet bunnfeller nært 
anleggene. November er måneden med størst 
produksjon av stor laks og størst utfôring i 
anleggene Anevika og Oksøy på vestsiden av 
Økssundet. Figuren viser derfor godt 
fotavtrykket for den største organiske  
påvirkningen. 

 

 

 

 

Figur 7: Sporstoff 6 i november måned. 

 

3.3.2 Bunnfelling av karbon  

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.  
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3.3.2.1 Anevika 

 

Ved lokalitet Anevika er det i 
modellen med dagens drift årlig 
produsert brutto 5 560 tonn laks, 
fôret ut 6 940 tonn fôr og slaktet 
7 580 tonn laks. Smålaksen er 
produsert på annen lokalitet og 
flyttet i juni måned til Anevika med 
snittvekt på 1,4 kg. Etter utslakting 
brakklegges Anevika i 8 til 11 
måneder. Utfôring er størst i 
september med 1470 tonn fôr, og 
det er karbonutfelling i september 
som vises i grafikken. 

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 september måned. 

 

Figur 8: Anevika,, scenario I -  daglig gram karbon per kvadratmeter i dagens drift (5560 tonn laks/år) 

  

I neste grafikk for Anevika er det 
modellert doblet produksjon  
med årlig produsert brutto 11 120 
tonn laks, fôret ut 13 880 tonn fôr 
og slaktet 15 160 tonn laks. 
Smålaksen er produsert på annen 
lokalitet og flyttet i juni måned til 
Anevika med snittvekt på 1,4 kg.  

Utfôring er størst i september 
med 2 940 tonn fôr, og det er 
karbonutfelling i september som 
vises i grafikken. 

Den gråe isolinjen for 
sedimentering viser 10g karbon 
per kvadratmeter per dag. Innfor 
denne isolinjen er 
sedimenteringen av karbon opp 
til ca. 20 g karbon per kvm per 
dag i september måned. 

Figur 9: Anevika, scenario II -  gram karbon/dag/ kvadratmeter med doblet produksjon  11120 tonn/år 
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I Figur 10 i Scenario III er det 
modellert produksjon  med årlig 
produsert brutto 7 800 tonn laks 
for Anevika. Anlegget har fått ny 
konfigurasjon med 14 bur og er 
delvis lagt ut over dypområdet i 
Sagfjorden. Smålaksen er også 
her produsert på annen lokalitet 
og flyttet i juni måned til 
Anevika med snittvekt på 1,4 kg.  

Utfôring er fortsatt størst 
september, og det er 
karbonutfelling i september som 
vises i grafikken. 

Isolinjen på 10 g karbon per 
kvadratmeter per dag for 
sedimentering vises ikke her 
fordi man med denne 
driftsplanen og konfigurasjonen 
ikke overstiger 10 g nivået på 
lokaliteten.  

 

 

Figur 10: Anevika, scenario III -  daglig gram karbon per kvadratmeter ved produksjon  7800 tonn/ år 

 

For å beskrive bedre de 
lave karbonnivåene viser 
vi disse i en annen 
fargeskala (Figur 11).  

Karbonnivåene overstiger 
så vidt 3 g per m2 per dag 
ved maksimal utfôring i 
september. Dette er en 
svært lave belastning som 
gir meget lav miljørisiko.  

 

 

 

Figur 11: Anevika, scenario 
III -  gram karbon ved 
produksjon  7800 tonn/ år 
med annen fargeskala 
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3.3.2.2 Oksøy 

 

Lokalitet Oksøy følger samme 
driftsmønster som Anevika: 
Modellert med dagens drift årlig 
produsert brutto 5 560 tonn laks, 
fôret ut 6 940 tonn fôr og slaktet 
7 580 tonn laks. Smålaksen er 
produsert på annen lokalitet. Etter 
utslakting brakklegges Oksøya i 8 
til 11 måneder.Utfôring er størst i 
september med 1470 tonn fôr, og 
det er karbonutfelling i september 
som vises i grafikken. 

Det vises en grå isolinje for 
sedimentering av 10g karbon per 
kvadratmeter per dag. Innenfor 
denne isolinjen er 
sedimenteringen av karbon 
høyere enn 10g per kvm per dag i 
september måned. 

Figur 12: Oksøy,daglig gram karbon per kvadratmeter i dagens drift (5560 tonn laks/år) 

 

Som for Anevika er det modellert 
doblet produksjon: årlig produsert 
brutto 11 120 tonn laks, fôret ut 
13 880 tonn fôr og slaktet 15 160 
tonn laks. Smålaksen er produsert på 
annen lokalitet  

Utfôring er størst i september med 
2 940 tonn fôr, og det er 
karbonutfelling i september som 
vises i grafikken. 

Den gråe isolinjen for sedimentering 
viser 10g karbon per kvadratmeter 
per dag. Innfor denne isolinjen er 
sedimenteringen av karbon over 20g 
karbon per kvm per dag i september 
måned. 

 

Figur 13: Oksøy, daglig gram karbon per kvadratmeter i scenario med doblet produksjon  (11 120 tonn 
laks/år) 
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I Figur 14 i Scenario III for 
Oksøy er det modellert 
produksjon  med årlig produsert 
brutto 7 800 tonn laks. Anlegget 
har fått ny konfigurasjon med 14 
bur og er delvis lagt ut over 
dypområdet i Sagfjorden. 
Smålaksen er også her 
produsert på annen lokalitet.  

Utfôring er størst september, og 
det er karbonutfelling i 
september som vises i grafikken. 

Isolinjen på 10 g karbon per 
kvadratmeter per dag for 
sedimentering vises så vidt 
rundt de to innerste burene.  

 

 

 

Figur 14: Oksøy, scenario III -  daglig gram karbon per kvadratmeter ved produksjon  7800 tonn/ år 

 

3.3.2.3 Horsvågen 

Ved lokalitet Horsvågen er det i modellen med dagens drift årlig produsert 2 100 tonn laks, og 
fôret ut samme mengde fôr (fôrfaktor 1,0). Fisken settes ut i juni/ juli/ august som 60 til 100 
grams smolt og flyttes til lokalitetene Anevika eller Oksøy året etter utsett med snittvekt ca. 
1,4 kg. Flytting veksles mellom Anevika og Oksøya annethvert år. 

Utfôring er størst i juni måned like før flytting med 460 tonn fôr, og det er karbonutfelling i 
juni måned som vises i grafikken. Den gråe isolinjen for sedimentering av 10g karbon per 
kvadratmeter per dag er vist. Innfor denne isolinjen er sedimenteringen av karbon opp til 15g 
per kvm per dag i juni måned. 
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Figur 15: Horsvågen, daglig gram karbon per kvadratmeter i scenario med produksjon av årlig 1,6 
millioner smolt (2 100 tonn biomasse per år) 

For Horsvågen er det ikke modellert økt produksjon. I den foreslåtte driftsmodellen skal 
Horsvågen imidlertid produsere smålaks til Anevika og Oksøy hvert år. Tidligere ble 
Horsvågen avlastet ved produksjon av smålaks ved lokalitet Bergsøy slik at Horsvågen kunne 
brakklegges. Anlegget er modellert i den nyeste konfigurasjonen som oppdragsgiver har 
foretatt sommeren 2017. 
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4 Sammenfattende vurderinger og anbefalinger 

4.1 Oksgyenforhold i resipient Sagfjorden/ Økssundet 
Modellen FjordEnv indikerer at det blir årlig full utskiftning av vannmassene i dypvannet i 
både Økssundet og Sagfjorden. Per tid og med dagens produksjon er det gode oksygenforhold 
i dyplagene i Økssundet og Sagfjorden. Preliminære simuleringer viser at det kan være 
bærekraft for økning av fiskeproduksjon samlet, til både ytre og indre basseng.  

Det er størst kapasitet i ytre basseng. Det ser ut til at det vil være siktedypet i overflaten og 
ikke oksygenminimum i dypbasseng som vil være begrensende faktor ved økt produksjon i 
ytre basseng. 

Resultatene for oksygenforhold i dypbassengene indikerer at resipientkapasiteten i den ytre 
delen av Sagfjorden/ Økssundet er stor. Den er for reduksjon av oksygen beregnet til minst 
70 000 tonn per år for ytre basseng.  

Kapasiteten er trolig større enn det som modellen her antyder på grunnlag av redusert 
siktedyp og oksygenforhold. I forutsetningene for modellberegningene har vi nemlig valgt at 
relativt store mengder av utslippet fra oppdrettsaktiviteten ender opp under terskeldyp i 
fjordens dypeste basseng. Våre modelleringer av sedimentasjon senere i prosjektet har vist at 
langt mindre utslipp når fjordens dypeste deler. Modellen viser at bare små andeler av den 
letteste fekalie-fraksjonen som vi kaller Sporstoff 1, når fjordens dypområder. Andelen av det 
totale utslippet som når de dypeste vannlagene ligger derfor trolig under 2%. Dette viser at det 
meste av utslippet blir fordelt i fjordsystemet over terskeldyp eller vasket ut i havområdene 
utenfor Sagfjorden.  

Produksjonen i Sagfjord/ Økssund systemet vil derfor mest sannsynlig begrenses av den 
lokale resipientkapasiteten som er rett under eller i nærheten av oppdrettsanleggene. APN har 
derfor i denne omgangen ikke sett det som formålstjenlig å modellere videre på total 
resipientkapasitet i fjordens dypområder.  

4.2 Sedimentering av karbon på lokalitetene  

4.2.1 Sentrale opplysninger i forskingslitteraturen 

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.  
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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. 

4.2.2 Valg av risikoverdier for daglig sedimentering av karbon 

Sammenlignet med Keeley et al. (2013) har lokalitetene Anevika og Okssøy moderate 
strømforhold. Horsvågen har lavere vannutskiftning. Alle de tre lokalitetene i Økssundet har 
vesentlig større vanndyp enn anleggene Keeley har undersøkt. Keeley har også brukt utfôring 
over 6 til 12 måneder. I vårt prosjekt er utfôring beregnet for måneden med størst 
fôringsintensitet. I september måned er utfôring på Anvika og Oksøy ca. 21% av årlig 
fôrmengde, og i juni måned ca. 22 % av årlig utfôring i Horsvågen. Derfor 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. 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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4.2.3 Sammenligning av modellresultater med tidligere miljøundersøkelser,
inkludert anbefalinger

4.2.3.1 Anevika

Figur 16: Alle B-undersøkelser i Anevika

I Aneviken har man tidligere bare funnet en stasjon i tilstandsklassse 4. Denne lå inne mot
land og midt i viken (se Figur 16) . Man kan se en svak påvirkning rundt dette området også i
andre år. Lokaliteten har god kapasitet. Modellens 10 grams isolinje for daglig sedimentering
av karbon samsvarer meget godt med miljøundersøkelsene. En må huske at denne
sedimenteringen bare forekommer i måneden med størst utfôring.

Figur 17: sedimentering av karbon i September i Anevika med dagens (venstre) og doblet produksjon
(høyre).

Ved en dobling av produksjonen (se høyre bildet i Figur 17) øker risikoen for dårlig
miljøtilstand rundt de merdene som ligger innerst i viken og i det røde området vil en kunne få
verdier opp mot 20 g karbon /m2/dag i måneden med størst utfôring. I dette området bør man
overvåke miljøtilstanden nøye. Anevika serut til å tåle en økt produksjon dersom man
vurderer noen enkle tiltak. En kan vurdere en litt forandret konfigurasjon av anlegget, endret
fôringsregime eller endret utsett/ utslakting for å unngå for store topper med utfôring.

2009 2011 2013 2016
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Ved økning av produksjon til 7800 tonn laks per år med anlegg i ny konfigurasjon med 14 bur 
er karbon fotavtrykket i miljø svært liten på Anevika. Anlegget tåler trolig en høyere 
belastning enn det som her er modellert.  

 

 

 

Figur 18: Anevika, scenario III, lav karbon fotavtrykk ved produksjon  7800 tonn/ år 
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4.2.3.2 Oksøya  

 
Figur 19: Alle B-undersøkelser i Oksøya 

På Oksøya har man tidligere bare funnet to stasjoner i tilstandsklasse 4 og en i klasse 3. Disse 
lå inne mot det sørøstlige hjørnet av anlegget. (se Figur 19). Det vises en svak påvirkning 
rundt dette området og i anleggets sentrum også i andre år. Lokaliteten har god kapasitet. 
Modellens 10 grams isolinje for daglig sedimentering av karbon samsvarer også her meget 
godt med miljøundersøkelsene. Denne sedimenteringen forekommer bare i måneden med 
størst utfôring (september).  

 

Figur 20: sedimentering av karbon i september ved Oksøya med dagens (venstre) og doblet produksjon 
(høyre).  

Ved en dobling av produksjonen (se høyre bildet i Figur 17) øker risikoen for dårlig 
miljøtilstand rundt de merdene som ligger i det sørøstlige hjørnet. I det røde området vil en 
kunne få verdier over 20 g karbon /m2/dag i måneden med størst utfôring. I dette området bør 
man overvåke miljøtilstanden nøye. Oksøya ser ut til å tåle en økt produksjon men ikke like 
mye som Anevika. Tiltak bør vurderes ved økt produksjon. En forandret konfigurasjon/ 
plassering av anlegget, endret fôringsregimet eller endret utsett/ utslakting bør vurderes for å 
unngå for store topper med utfôring ved økt produksjon. En kan også vurdere en mindre 
økning enn en direkte dobling av dagens produksjon. 
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Ved økning av produksjon til 7800 tonn laks per år med anlegg i ny konfigurasjon med 14 bur 
er karbon fotavtrykket i miljø liten ved Oksøya. 10grams linjen vises bar rundt de to ito 
innerste burene.  

 
Figur 21: Oksøya, scenario III, lav karbon fotavtrykk ved produksjon  7800 tonn/ år 
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4.2.3.3 Horsvågen  

 
Figur 22: Alle B-undersøkelser i Horsvågen 

I Horsvågen har man tidligere funnet flere stasjoner i tilstandsklassse 3 og 4. Disse lå i en 
hestesko form inne i bukta. (se Figur 22) . Det vises påvirkning rundt dette området i flere år. 
Lokaliteten har på grunn av mindre vannutskiftning og sin bathymetriske utforming som fører 
til bakevjer mindre kapasitet enn Anevika og Oksøya. Dette samsvarer også med Keely et al. 
(2013) sine funn for strømsvakere lokaliteter. Modellens 10 grams isolinje for daglig 
sedimentering av karbon samsvarer også her meget godt med miljøundersøkelsene. Denne 
sedimenteringen forekommer bare i måneden med størst utfôring (juni). Anlegget er modellert 
i den nyeste konfigurasjonen som oppdragsgiver har foretatt sommeren 2017. 
 

 
 

Figur 23: sedimentering av karbon i juni i Horsvågen med produksjon av årlig 1,6 millioner smolt.  

Det er ikke modellert en økning av produksjonen på grunn av risikoen for dårlig miljøtilstand 
under anlegget. Men oppdragsgiver ønsker å sette ut smolt hvert år mens det så langt har vært 
utsett annethvert år. Lokaliteten har derved hatt mulighet for lang brakklegging, noe som ikke 
vil være mulig ved årlig utsett. Oppdragsgiver bør overvåke utviklingen meget nøye, samt 
vurdere tiltak for å unngå overbelastning av lokaliteten.  
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4.3 Langtidsperspektiver 
I dette prosjektet har APN med Cermaq som industripartner foretatt et omfattende 
utviklingsarbeid. Vurderingene er 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.  

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.  

Derfor må vurderingen som APN her har gjort etterprøves og justeres ved de framtidige 
rutinemessige miljøundersøkelsene som oppdretter gjør.  
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Forord  

Akvaplan-niva har gjennomført en forundersøkelse type C ifm. oppdretters søknad om ny 
anleggskonfigurasjon og økning i MTB fra 5400 tonn til 7800 tonn ved oppdrettslokaliteten 
30156 Anevik. Oppdragsgiver har vært Cermaq Norway AS. Undersøkelsen inngår i selskapets 
miljøovervåking av bunnpåvirkningen fra anlegget. 

Følgende personer har deltatt:  

Kristine Steffensen Akvaplan-niva Prosjektleder. 

Roger Velvin Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (Varia). Rapport, faglige vurderinger 
og fortolkninger.  
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Hans-Petter Mannvik Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (pigghuder). KS rapport, faglige 
vurderinger og fortolkninger. 

Rune Palerud Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (krepsdyr). Statistikk. 

Thomas Hansen Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (børstemark). 

Jesper Hansen Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (bløtdyr). 

Thomas Heggem Akvaplan-niva Sondegrafikk. Kart (Olex) til feltplan. 

Kristine H. Sperre Akvaplan-niva Koordinering av bunndyrsortering. 

Ingar H. Wasbotten Akvaplan-niva Koordinering av geokjemiske analyser. 

 

Akvaplan-niva vil takke Cermaq Norway AS, og mannskap på "Polar Viking" for godt 
samarbeid.  
 

Akkreditert virksomhet:  

Undersøkelsen er utført av Akvaplan-niva AS med følgende underleverandører 

 ALS Laboratory Group, Tsjekkia 
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1 Oppsummeringstabell forundersøkelse type C  

1.1 Oppsummering av forundersøkelse type C 
Informasjon oppdragsgiver 

Tittel : Cermaq Norway AS. Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten 30156 Anevik, 2018. 

Rapport nr. 10020.01 Lokalitet: Anevik 

Lokalitet nr. 30156 
Kartkoordinater  
(planlagt ramme): 

68°00,308 N 
15°16,099 Ø 

Fylke: Nordland Kommune: Steigen 

MTB-tillatelse: Ønsker 7800 tonn Kontaktperson: Silje Ramsvatn 

Oppdragsgiver: Cermaq Norway AS, 8286 Nordfold. 

 

Biomasse/produksjonsstatus ved undersøkelsesdato 30. og 31.01.2018    

Fiskegruppe: Laks Biomasse ved undersøkelse: 
4350 tonn 
(Eksisterende anlegg) 

Utfôret mengde: 
4947 tonn  
(eksisterende anlegg) 

Produsert mengde: 
4451 tonn 
(eksisterende anlegg) 

Type/tidspunkt for undersøkelse 

Maks biomasse:  Oppfølgende undersøkelse:  

Brakklegging:  Ny lokalitet / forundersøkelse: X 

 

Resultat fra C undersøkelse /NS 9410 (2016) - Hovedresultat bløtbunnfauna 

Faunaindeks nEQR (Veileder 02:2013) Økologisk tilstandsklassifisering (Veileder 02:2013) 

Fauna C1  0,339 Fauna C1  Klasse IV 

Fauna C2  0,725 Fauna C2  Klasse II 

Fauna C3 0,628 Fauna C3 Klasse II 

Fauna C4  ia Fauna C4  ia 

Fauna C5  0,379 Fauna C5  Klasse IV 

Fauna C6 0,725 Fauna C6 Klasse II 

Fauna Cref  ia Fauna Cref  ia 

Fauna C3, C5, C6 0577 Fauna C3, C5, C6 Klasse III 

Dato feltarbeid: 30. og 31.01.2018    Dato rapport: 15.05.2018 

Merknader til andre resultater (sediment, pH/Eh, oksygen)  

TOC i klasse II (C5) 
pH/Eh poeng 1 og 2 

O2-forholdene var gode i hele 
vannsøylen. 

Ansvarlig feltarbeid: Vera Remen Signatur: 
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1.2 Summary of the pre survey type C 
Client information 

Title : Cermaq Norway AS. Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten 30156 Anevik, 2018.  

Report nr. 10020.01 Location: Anevik 

Location nr. 30156 
Map co/ordinates 
(construction): 

68°00,308 N 
15°16,099 Ø 

County: Nordland Municipality: Steigen 

MTB-permission: Apply for 7800 ton Contact person:  Silje Ramsvatn 

Client: Cermaq Norway AS, 8286 Nordfold. 

 

Biomass/production status at date of investigation field date 

Fish group: Salmon Biomass on examination: 
4350 ton 
(existing construction) 

Feed input 
4947 ton 
(existing construction) 

Produced quantity 
4451 ton 
(existing construction) 

Type of / time for survey 

Maximum biomass  Follow up study:  

Fallow:  New location / pre survey: X 

 

Results from C study /NS 9410 (2016) - Main result soft bottom fauna 

Faunal index nEQR (Veileder 02:2013) Organic state classification (Veileder 02:2013) 

Fauna C1  0,339 Fauna C1  Class IV 

Fauna C2  0,725 Fauna C2  Class II 

Fauna C3 0,628 Fauna C3 Class II 

Fauna C4  ia Fauna C4  ia 

Fauna C5  0,379 Fauna C5  Class IV 

Fauna C6 0,725 Fauna C6 Class II 

Fauna Cref  ia Fauna Cref  ia 

Fauna C3, C5, C6 0577 Fauna C3, C5, C6 Class III 

Date fieldwork: 30. and 31.01.2018    Date of report: 15.05.2018 

Notes to other results (sediment, pH/Eh, oxygen)  

TOC class II (C5)  
pH/Eh level 1 and 2 

O2- The conditions were 
good throughout the water 

column. 

Responsible for fieldwork: Vera Remen Signature: 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål  
Akvaplan-niva har, på vegne av Cermaq Norway AS, gjennomført en forundersøkelse (type C) 
på lokaliteten Anevik i Økssundet, Steigen kommune i Nordland fylke. Undersøkelsen er utført 
ifm. oppdretters søknad om økt MTB fra dagens på 5400 tonn til 7800 tonn samt endring i 
anleggets konfigurasjon/re-fortøyninger på lokaliteten.  

Formålet med undersøkelsen er å dokumentere bunnforholdene i overgangssonen for det 
planlagte anlegget og er en referanse for sammenligning med senere undersøkelser. 
Undersøkelsen er gjennomført iht. NS 9410:2016 kapt. 5, og inngår i oppdretters miljø-
overvåking av bunnpåvirkning fra anlegget. 

Etter krav fra Fylkesmannen i Nordland er det også gjennomført en B-undersøkelse i 
forbindelse med forundersøkelsen (Remen, 2018). Resultatene fra B-undersøkelsen er omtalt i 
kapt. 5.3.  

Et oversiktskart med Anevik er vist i Figur 1. 

 
Figur 1. Oversiktskart med plassering av Anevik (blå pil). Oppdrettsanleggene er markert med 
lokalitetsnummer og – navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet.  

2.2 Drift og endringer  
Eksisterende anlegg på lokaliteten består av dobbeltramme med 2 x 5 bur og omkrets på 
merdene er 160 meter. Ved tidspunktet for undersøkelsen var eksisterende anlegg under 
utslakting og stående biomasse var 4350 tonn. Totalt var det produsert 4451 tonn i inneværende 
generasjon og fôrforbruket var på 4947 tonn. Det er planlagt en brakkleggingsperiode fra 
mai/juni 2018 til juni 2019 (pers. medd. Hansen). Produksjon ved Anevik er vist i Tabell 1. 

http://www.fiskeridir.no/
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Oppdretter har søkt om å utvide MTB fra 5400 tonn til 7800 tonn, samt endringer i anleggets
konfigurasjon og fortøyninger. Den planlagte rammen består av en dobbelt ramme med 2 x 7
bur, med merdene på 160 meter i omkrets. I forhold til eksisterende anlegg vil rammen utvides
med 2 x 2 bur mot sørøst og strekkes noe lengre utover i sundet mot nordøst. Store deler av den
planlagte rammen vil dekkes av det eksisterende anlegget som vist i Figur 2.

Figur 2. Eksisterende anlegg (grønn farge) og det planlagte anlegget (svart inntegnet ramme) på
lokaliteten Anevik.

Tabell 1: Produksjon og fôrforbruk ved Anevik. Data er innhentet fra oppdragsgiver.

Utsett tidspunkt Produsert i tonn Fòrforbruk i tonn

2017(Inneværende generasjon, 16G) 4451 4947

2015 (Forutgående generasjon 1, 14G) 5900 6272

2013 (Forutgående generasjon 2, 12G) 4966 5418

2011 (Forutgående generasjon 3, 10G) 5027 5548

2.3 Tidligere undersøkelser
Akvaplan-niva har tidligere gjennomført miljøundersøkelser type C i forbindelse med
overvåkingsfrekvens for eksisterende anlegg på lokaliteten Anevik. Det har også vært
gjennomført C-undersøkelse i kombinasjon av ASC-undersøkelse (Aquaculture Stewardship
Council).

En oversikt over tidligere gjennomførte undersøkelser på Anevik er vist i Tabell 2.

Tabell 2. Tidligere gjennomførte undersøkelser ved eksisterende anlegg på lokaliteten Anevik.

Dato prøvetaking
Rapportnummer
(Forfatter, årstall) Type undersøkelse

06.01.2016
APN-8037.01

(Mannvik & Nilsen, 2016)
ASC-sertifisering og

Undersøkelsefrekvens iht. NS 9410:2007

23.06.2015
APN-7736.01

(Worum, Velvin & Fieler, 2015)
ASC-sertifisering og

Undersøkelsefrekvens iht. NS 9410:2007

24.07. og 21.08.2008
APN-4428 –01

(Øvergaard & Velvin, 2008)
Ny lokalitet

Undersøkelsefrekvens iht. NS 9410:2007
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3 Materiale og metode 

3.1 Faglig program  

3.1.1 Planlagt faglig program 

Valg av undersøkelsesparametere, stasjonsplasseringer og type innsamlingsprogram for 
bunnprøvetakinger og andre registreringer er gjort i henhold til NS 9410:2016, samt etter krav 
fra Fylkesmannen i Nordland om at antall stasjoner skal være iht. den nye MTB oppdretter 
søker utvidet til. En oversikt over det faglige programmet er gitt i Tabell 3.  

Plasseringen av stasjonene ble valgt ut fra forundersøkelser av lokalitetens bunntopografi og 
konfigurasjon, og ut fra resultater ved modellering av sedimentering av karbon fra det 
eksisterende anlegget på lokaliteten (Fieler, Leikvin & Drivdal, 2018). 

For gjennomføring og opparbeiding er følgende standarder og kvalitetssikringssystemer 
benyttet: 

 ISO 5667-19:2004: Guidance on sampling of marine sediments. 

 ISO 16665:2014. Water quality – Guidelines for quantitative sampling and sample 
processing of marine soft-bottom macro fauna. 

 NS 9410:2016. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine oppdrettsanlegg.  

 Interne prosedyrer. Kvalitetshåndbok for Akvaplan-niva. 

 Veileder 02:2013 (revidert 2015). Klassifisering av miljøtilstand i vann. Norsk 
klassifiseringssystem for vann i henhold til Vannforskriften. Veileder fra 
Direktoratgruppen.  

 M-608/2016. Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. 
Miljødirektoratet, 2016. 

Prøvetaking av sediment for analyse av kadmium (Cd) på stasjon C1 er etter ønske fra 
oppdragsgiver.  

Tabell 3. Planlagt faglig program på stasjonene ved Anevik, 2018. TOM = totalt organisk materiale, 
TOC = total organisk karbon, N-Kjeldahl = totalt nitrogen, Cu = kobber, Cd = kadmium. Korn = 
kornfordeling. pH/Eh = Surhetsgrad og redokspotensial 

Stasjon* Type undersøkelse* 

C1 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. Cu. Cd. pH/Eh.  

C2 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C3 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C4 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. Hydrografi/O2. pH/Eh.  

C5 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

C6 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

Cref Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. N-Kjeldahl. pH/Eh.  

*Utfordringer pga. hardbunn medførte at det ikke ble samlet inn tilstrekkelig mengde prøvemateriale for alle 
analyseparametere (jfr. kapt. 3.1.2).  

Feltarbeidet ble gjennomført 30. og 31. 01.2018. 

3.1.2 Avvik fra planlagt program 

Utfordringer på grunn av hardbunn medførte at det ikke ble samlet inn tilstrekkelig mengde 
prøvemateriale for å kunne gjøre bløtbunnsanalyser iht. NS 9410:2016 og metodikk beskrevet 
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i ISO 16665:2014. Foreliggende- og tidligere undersøkelser på lokaliteten viser at det er 
krevende å gjennomføre C-undersøkelser på lokaliteten. C-undersøkelsen er en 
bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye hardbunn i overgangssonen. 
Samtidig er det undersøkt om det finnes større representative bløtbunnsområder slik at 
undersøkelsen kan gjennomføres. Flere av prøvene er skrap fra fjell eller sediment fra groper 
hvor organisk deponering kan ha foregått. Slike prøver er ikke representative for 
overgangssonen. På stasjon C4 og Cref ble det ikke samlet inn prøver pga. hardbunn. Det kan 
derfor vurderes om lokaliteten for fremtiden skal undersøkes som en hardbunnslokalitet (jmf. 
NS 9410 kap 8.8).  

Det ble gjennomført en kombinert ASC- og C-undersøkelse på lokaliteten 28.02 og 01.03.2018 
(Velvin & Remen, 2018), og det kan vurderes å se på resultatene fra enkelt stasjoner fra denne 
undersøkelsen for å få et mer utfyllende bilde av bunnforholdene på lokaliteten. Figur 8 i kapt. 
7 (vedlegg 3) viser en stasjonsoversikt for forundersøkelsen og potensielt sammenlignbare 
stasjoner fra den kombinerte ASC- og C-undersøkelsen.  

3.2 Resipientbeskrivelse og stasjonsplassering  
Lokaliteten ligger langs land på østsiden av Lundøya i Økssundet. Fra land skråner bunnen slakt 
mot anleggets nærsone, og under anleggssonen skråner det bratt og ujevnt med dyp som varierer 
fra 51 meters dyp til rundt 540 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på over 600 meter 
sentralt i Økssundet. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og sundets sentrale 
dypområder. Tidligere undersøkelser viser at lokaliteten kan karakteriseres som en 
hardbunnslokalitet (Mannvik & Nilsen, 2016).  

Spredningsstrømmen er målt på 70 m dyp, og viser at hovedstrømsretning er mot sør-sørøst, 
med en markant returstrøm mot nord-nordvest. Gjennomsnittlig strømhastighet ble målt til 4,9 
cm/s, med maks hastighet målt til 19,6 cm/s (Bye, 2012). Med hensyn til strømretning er det 
forventet at biologisk materiell i hovedsak vil drive mot sør-sørøst, og noe mot nord-nordvest. 
Stasjonene ble dermed plassert i henhold til foreliggende strømdata, og så godt som mulig 
innenfor området hvor det er modellert størst sedimentering av karbon. Stasjonsplassering sett 
i forhold til sedimentering av karbon er vist i Figur 4. Stasjon C1 ble plassert i området hvor 
det er simulert størst sedimentering av karbon. Stasjon C2, C3 og C6 ble plassert i 
hovedstrømsretning. C4 dekker dypeste område nærliggende anlegget, og innbefattet 
hydrografi/O₂-måling, og C5 ble plassert motstrøms. Cref er referansestasjonen som ved 
forundersøkelser skal plasseres minimum 1000 m fra det planlagte anlegget. Stasjons-
plasseringen vurderes som representativ for forundersøkelsen iht. beskrivelse i NS 9410:2016. 

En oversikt over stasjonsdyp og GPS-koordinater er gitt i Tabell 4. Stasjonsplasseringene er 
vist i Figur 3. 

Tabell 4. Stasjonsdyp og -koordinater, Anevik, 2018.  

Stasjon C1 C2 C3 C4 C5 C6 Cref 

Dyp (m) 54 435 421 618 114 441 402 

GPS 
68°00,321 N 

15°15,717 Ø 

67°59,901 N 

15°16,723 Ø 

68°00,097 N 

15°16,573 Ø 

68°00,360 N 

15°16,575 Ø 

68°00,487 N 

15°15,674 Ø 

68°00,158 N 

15°16,620 Ø 

67°59,693 N 

15°17,199 Ø 

Avst. 
merd (m) 

30 500 154 162 90 105 1000 
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Figur 3. Stasjonsoversikt,planlagt ramme,Anevik, 2018. Spredningsdyp er malt på 70 m (Bye, 2012).

Figur 4. Stasjonsplassering (til venstre) sett i forhold til modellering av simulering av
spredning/akkumulering av karbon (til høyre) på lokalitetenAnevik (Fieler, Leikvin & Drivdal, 2018).

3.3 Hydrografi og oksygen
På C4 ble det gjennomført hydrografiske registreringer for vertikalprofiler med hensyn til
saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygenmetning fra overflate til bunn. Disse ble
gjennomført ved hjelp av en Sensordata CTDO 202 sonde.

3.3.1 Sedimentundersøkelse

3.3.1.1 Feltinnsamlinger

Prøvene ble hentet meden 0,1 m2 bunngrabb (van Veen). Prøvematerialet ble tatt ut gjennom
inspeksjonsluker etter at sedimentoverflaten var godkjent. Prøver for TOC, TOM, TNog Cu
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ble tatt av fra øverste 1 cm av sedimentet, og for kornfordelingsanalyser fra de øverste 5 cm 
ved hjelp av rør. Kun prøver med uforstyrret overflate ble godkjent, og prøvematerialet ble 
frosset for videre bearbeidelse i laboratorium. 

3.3.1.2 Total organisk materiale (TOM) 

Mengden av TOM i sediment ble bestemt ved vekttap etter forbrenning ved 495 °C. Vekttapet 
i prosent etter forbrenning ble beregnet. Reproduserbarheten av TOM-analysene er sjekket i 
opparbeidingsperioden ved å bruke et husstandardsediment som inneholder TOM med kjent 
nivå. Standard kalsiumkarbonat ble brent sammen med prøvene som kontroll på at karbonat 
ikke ble forbrent i prosessen. 

3.3.1.3 Total nitrogen (TN) - Kjeldahl nitrogenbestemmelse 

Sedimentene blir mineralisert ved 420 °C med svovelsyre og bruk av katalysatorer. 
Natriumhydroksid tilsettes i overskudd for å mineralisere prøvene. Deretter destilleres prøven 
og kondensatet går inn i en løsning med svovelsyre. Innholdet av organisk bundet nitrogen og 
ammoniakk/ammonium i prøven kvantifiseres spektrofotometrisk vha. en metode basert på 
reaksjonen mellom ammoniumioner, natriumsalicylat og trinatriumcitrat. 

3.3.1.4 Total organisk karbon (TOC) og kornfordeling  

Andelen finstoff, dvs. fraksjonen mindre enn 63 m, ble bestemt gravimetrisk etter våtsikting 
av prøvene. Resultatene er angitt som andel finstoff på tørrvektbasis.  

Etter tørking ble innhold av total organisk karbon (TOC) bestemt ved IR deteksjon (LECO IR 
212) etter behandling med konsentrert saltsyre (HCl) og katalytisk forbrenning ved 480 C. For 
å kunne klassifisere miljøtilstanden basert på innhold av TOC, er de målte konsentrasjonene 
normalisert for andel finstoff (nTOC) ved bruk av ligningen: nTOC = TOC + 18(1 – F), hvor 
TOC og F står for henholdsvis målt TOC verdi og andel finstoff (%) i prøven (Aure m.fl., 1993).  

Klassifisering av miljøtilstanden for sedimentene er basert på normalisert TOC, og ble 
gjennomført i henhold til Veileder 02:2013 (revidert 2015). 

Tilstandsklassifisering for organisk innhold i marine sediment.  

nTOC, mg/g 
< 20 

I Svært god 
20 - 27 
II God 

27 - 34 
III Moderat 

34 - 41 
IV Dårlig 

> 41 
V Svært dårlig 

3.3.1.5 Metallanalyse - kobber (Cu) og kadmium 

Det ble ikke innsamlet godkjente prøver for analyse av metallene kobber og kadmium i 
sedimenter (se 3.1.2). 

3.3.1.6 Redoks- og pH målinger  

På stasjon C2, C3 og C5 ble det utført en kvantitativ kjemisk undersøkelse av sedimentet. 
Surhetsgrad (pH) og redokspotensial (Eh) ble målt ved hjelp av elektroder og instrumentet YSI 
Professional Plus.  

3.3.2 Undersøkelse av bløtbunnfauna 

3.3.2.1 Om organisk påvirkning av bunndyrssamfunn 

Utslipp av organisk materiale fra oppdrettsanlegg kan bidra til forringede livsvilkår for mange 
av de bunnlevende organismene. Negative effekter i bunndyrsamfunnet kan best vurderes 
gjennom kvantitative bunndyranalyser. Fordi de fleste bløtbunnartene er lite mobile, vil 
faunasammensetningen i stor grad gjenspeile de stedsegnede miljøforholdene. Endringer i 
bunndyrssamfunnene er god indikasjon på uønskede belastninger. Under naturlige forhold 
består samfunnene av mange arter. Høyt artsmangfold (diversitet) er blant annet betinget av 
gunstige forhold for faunaen. Likevel kan eksempelvis moderate økninger i organisk belastning 
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stimulere faunaen og eventuelt øke artsmangfoldet noe. Større belastning gir dårligere forhold 
der opportunistiske arter øker sine individtall, mens ømfintlige slås ut. Dette betyr redusert 
artsmangfold. Endringer i artsmangfold i nærheten av utslippspunkt kan i stor grad knyttes til 
endringer av organisk innhold (fôr og fekalier) i sedimentet.  

3.3.2.2 Innsamling og fiksering 

Alle bunndyrprøvene ble tatt med en 0,1 m2 van Veen grabb. Kun grabbskudd hvor grabben 
var fullstendig lukket og overflaten uforstyrret ble godkjent. Etter godkjenning ble innholdet 
vasket i en 1 mm sikt og gjenværende materiale fiksert med 4 % formalin tilsatt fargestoffet 
bengalrosa og nøytralisert med boraks. På laboratoriet ble dyrene sortert ut fra gjenværende 
sediment. 

3.3.2.3 Kvantitative bunndyrsanalyser 

På alle stasjonene ble det forsøkt innsamlet to prøver (replikater) iht. retningslinjene i NS 9410 
(2016). På stasjon C1 og C5 ble det kun tatt ett replikat. På C4 og Cref lyktes det ikke å ta noen 
replikater (se kap. 3.1.2). Sortert materiale ble opparbeidet kvantitativt. Bunndyrene ble 
identifisert til fortrinnsvis artsnivå eller annet hensiktsmessig taksonomisk nivå og kvantifisert 
av spesialister (taksonomer). De kvantitative artslistene inngikk i statistiske analyser. Se 
Vedlegg 1 for beskrivelse av analysemetoder. For å klassifisere miljøtilstanden er 
Direktoratgruppens veileder 02:2013 (revidert 2015) benyttet. Følgende statistiske metoder ble 
benyttet for å beskrive samfunnenes struktur og for å vurdere likheten mellom ulike samfunn: 

 Shannon-Wiener diversitetsindeks (H’) 
 Hurlberts diversitetsindeks (ES100) - forventet antall arter pr. 100 individer 
 Pielou’s jevnhetsindeks (J) 
 Ømfintlighetsindeks (ISI2012), uegnet ved lavt individ/artstall 
 Indeks for individtetthet (DI), benyttes ved lavt individtall 
 Sensitivitetsindeks (NSI) 
 Sammensatt indeks for artsmangfold og ømfintlighet (NQI1) 
 Ømfintlighetsindeks som inngår i NQI1 (AMBI)  
 Normalisert EQR (nEQR) 
 Antall arter plottet mot antall individer i geometriske artsklasser 
 Clusteranalyser 
 De ti mest dominerende taksa pr. stasjon (topp-ti) 
 

Indeksene er beregnet som snitt av to replikater.  

Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (fra Veileder 02:2013 rev. 2015). 

Indeks I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

NQI1 0.9 - 0.82 0,82 - 0.63 0.63 - 0.49 0.49 - 0.31 0.31 - 0 

H´ 5.7 - 4.8 4.8 - 3.0 3.0 - 1.9 1.9 - 0.9 0.9 - 0 

ES100 50 - 34 34 - 17 17 - 10 10 - 5 5 - 0 

ISI2012 13 - 9.6 9.6 - 7.5 7.5 - 6.2 6.1 - 4.5 4.5 - 0 

NSI 31 - 25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

DI 0 - 0,30 0,30 - 0,44 0,44 - 0,60 0,60 - 0,85 0,85 - 2,05 

nEQR 1,0 – 0,8 0,8 – 0,6 0,6 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 – 0,0 

 

Det er også utført en samlet tilstandsklassifisering for stasjonene i overgangssonen iht. kap. 
8.6.3 i NS 9410:2016. Stasjonene C1 og C2 er ikke med i denne beregningen. 
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4 Resultater 

4.1 Hydrografi og oksygen  
Vertikalprofilene for temperatur, salinitet, tetthet og oksygenmetning ved Anevik, 2018 er vist 
i Figur 5.  

Profilene viser et sprangsjikt på 100 meters dyp. Over sprangsjiktet steg temperaturen fra 4 til 
8°C, som var temperaturen ned til bunnen. Saliniteten var 32 i overflaten og 35 ved bunnen. 
Oksygenmetning var i underkant av 100 % i overflaten og 80 % ved bunnen.   

 
Figur 5. Vertikalprofiler. Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygen på stasjonene ved Anevik, 2018. 

4.2 Sediment 

4.2.1 TOM, TOC, TN, kornfordeling og pH/Eh 

Nivåer av total organisk materiale (TOM), total organisk karbon (TOC), total nitrogen (TN), 
C/N forholdet, kornfordeling og pH/Eh i sedimentene er presentert i Tabell 5. Det ble kun 
innsamlet godkjente prøver for geokjemiske analyser på stasjon C5 (se 3.1.2).  

TOM- og TN nivået var lavt med hhv. 3,2 % og 0,5 mg/g, mens C/N-forholdet var noe høyt 
med 16,6. TOC var lett forhøyet med tilstandsklasse II "God". Sedimentet var grovkornet med 
pelittandel på 8 %.  

Redoksmålingene (pH/Eh) ga poeng 1 på C2 og C5, og poeng 2 på C3 iht. Tillegg D i NS 
9410:2016. 
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Tabell 5. Sedimentbeskrivelse, TOM (%), TOC(mg/g), TN (mg/g), C/N, kornfordeling (pelittandel % 
<0,063 mm) og pH/Eh. Anevik, 2018. ia = ikke analysert. Skrap fra fjell = ikke godkjent prøvemengde 
iht. NS-EN ISO16665.  

St. Sedimentbeskrivelse TOM TOC nTOC Tilst.kl.* TN C/N Pelitt pH/Eh 

C1 
Lav fyllingsgrad. Skrap fra fjell. 
Siltig brun sand. Ingen lukt  

ia ia ia ia ia ia ia ia 

C2 
Lav fyllingsgrad. Grov 
skjellsand. Lys farge. Ingen lukt 

ia ia ia ia ia ia ia 
8,2 / 
82 

C3 
Lav fyllingsgrad. Olivengrønn 
siltig leirklumper. Ingen lukt. 

ia ia ia ia ia ia ia 
7,7 / 
-34 

C4 Skrap fra fjell – ingen prøver ia ia ia ia ia ia ia ia 

C5 
Sand og skjellsand med stor 
stein. Lys farge. Ingen lukt. 

3,2 8,5 25,1 II god 0,51 16,6 8 
7,9 / 
127 

C6 
Lav fyllingsgrad. Skrap fra fjell. 
Brun silt. Ingen lukt. 

ia ia ia ia ia ia ia ia 

Cref 
Litt korallrester. Skrap fra fjell – 
ingen prøver 

ia ia ia ia ia ia ia ia 

 Tilstandsklassifisering (Veileder 02:203 rev. 2015) basert på TOC forutsetter at konsentrasjonen av TOC i sedimentet 
standardiseres for teoretisk 100% finstoff (pelitt < 0.063 mm) iht. til formelen: Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F), 
hvor F er andel av finstoff (Aure m.fl., 1993). 

4.2.2 Kobber og kadmium  

Nivåene av kobber og kadmium i sedimenter ble ikke målt (se 3.1.2). 

4.3 Bløtbunnfauna 

4.3.1 Faunaindekser og økologisk tilstandsklassifisering 

Resultatene fra de kvantitative bunndyrsanalysene er presentert i Tabell 6. Faunaindeksen 
nEQR i tabellen er presentert uten tetthetsindeksen DI etter anbefaling fra Miljødirektoratet. 

Det ble ikke innsamlet godkjente prøver for bunndyrsanalyser på C4 og Cref (se 3.1.2) 

Antall individ varierte fra 26 (C3) til 1151 (C5) og antall arter fra 8 (C1) til 31 (C2). På C1 og 
C5 viste de fleste faunaindeksene, inklusiv nEQR, tilstandsklasse IV "Dårlig". På C2, C3 og 
C6 viste de fleste indeksene, inklusiv nEQR, klasse II "God".  

En samlet klassifisering av stasjonene i overgangssonen viste tilstandsklasse III "Moderat". 

J (Pielous jevnhetsindeks) er et mål på hvor likt individene er fordelt mellom artene, og vil 
variere mellom 0 og 1. En stasjon med lav verdi har en ”skjev” individfordeling mellom artene, 
og indikerer at bunndyrssamfunnet er forstyrret. Individfordelingen var ujevn på C5 med indeks 
0,4. På de andre stasjonene var den jevn med indekser mellom 0,7 og 1,0.  



 

 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 
14 www.akvaplan.niva.no 

Tabell 6. Antall arter og individer pr. 0,2 m2 og 0,1 m2 (C2, C5). H´ = Shannon-Wieners 
diversitetsindeks. ES100 = Hurlberts diversitetsindeks. NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og 
ømfintlighet). ISI2012 = ømfintlighetsindeks. NSI = sensitivitetsindeks. J = Pielous jevnhetsindeks. AMBI 
= ømfintlighetsindeks (inngår i NQI1). nEQR = normalisert EQR (ekskl. DI). DI = tetthetsindeks. 
Anevik, 2018. Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (snitt av to 
replikater) iht. Veileder 02:2013. ia = ikke analysert. 

St. Ant. ind. Ant. arter H´ ES100 NQI1 ISI2012  NSI nEQR DI AMBI  J 

C1 84 8 1,7 6,0 0,4 7,2 12,3 0,339 0,5 5,1 0,7 

C2 64 31 4,4 31,0 0,7 8,8 22,1 0,725 0,2 2,7 0,9 

C3 26 17 3,2 10,0 0,7 8,6 23,6 0,628 0,9 1,9 1,0 

C4 ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia 

C5 1151 26 1,8 9,1 0,4 7,9 9,5 0,379 1,0 5,4 0,4 

C6 54 25 3,6 16,0 0,8 9,4 25,4 0,725 0,6 0,8 0,9 

Cref ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia 

 

Samlet klassifisering for overgangssonen (C1 og C2 ikke med) 

C3, C5, C6 - - 2,9 11,7 0,63 8,6 19,5 0,577    

 

I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

 

4.3.2 NS 9410 vurdering av bunndyrsamfunnet i anleggssonen. 

I følge NS 9410 kan klassifisering av miljøtilstanden i anleggssonen baseres på antallet arter 
vurdert mot dominansforhold i bunndyrsamfunnet (se kap. 8.6.2. i NS 9410:2016). Tabell 7 
viser antall arter, kumulativ prosent for dominerende taksa og klassifisering av miljøtilstanden 
for bløtbunnsamfunnet på anleggssonestasjonen C1.  

Bløtbunnsamfunnet ble klassifisert til miljøtilstand 2 "God". Kriteriet for tilstand 2 er 
tilstedeværelse av 5 - 19 arter/0,2 m2 og at ingen av disse utgjør mer enn 90 % av individene. 
Data for antall arter og dominerende taksa på anleggssonestasjonene er hentet fra Tabell 6 og 
Tabell 8. 

Tabell 7. NS 9410:2016. Klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunnene på innerste stasjon C1, 
Anevik, 2018.  

Stasjon  Lokalitet Ant. arter Dominerende taksa -% Miljøtilstand-NS 9410 

C1 Anevik 8 Capitella capitata – 48 % 2 God 

 

4.3.3 Geometriske klasser 

Figur 6 viser antall arter plottet mot antall individer, der antallet individer er delt inn i 
geometriske klasser.  

Det vises til Vedlegg 1 for en forklaring av begrepet geometriske klasser og beskrivelse av 
metoden. Bakgrunnen for analysen er at et upåvirket samfunn består av mange arter med lavt 
individtall, slik at kurven starter høyt på y-aksen. Et forstyrret samfunn har færre arter og noen 
få av dem svært tallrike, slik at kurven flater ut og strekker seg mot høyere klasser. 

Kurven for stasjon C1 startet lavest og strakk seg noe ut mot høyere klasser. Kurven for C5 
strakk seg langt ut mot høyere klasser. Begge kurveforløpene kan indikere faunaforstyrrelse. 
De andre stasjonene hadde moderat høye startpunkter og strakk seg kort ut mot høyere klasser. 
Disse ga ingen klare indikasjoner på faunatilstanden.  
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Figur 6. Bløtbunnfauna vist som antall arter mot antall individer pr. art i geometriske klasser for
bunndyrsstasjonene ved Anevik, 2018(pr. 0,2m2).

4.3.4Clusteranalyser

For å undersøke likheten i faunasammensetning mellom stasjonene ble den multivariate
teknikken clusteranalyse benyttet (se metodebeskrivelse i Vedlegg 1). Resultatene fra denne er
presentert i dendrogram i Figur 7. I dendrogrammet er graden av ulikhet mellom stasjonene
uttrykt langs den horisontale aksen. To stasjoner med identisk arts- og individfordeling vil få 0
(0 %) ulikhet, mens to stasjoner uten like arter, vil få 100 (100 %) ulikhet. Metoden gjør det
dermed mulig å identifisere grupper av stasjoner med like arts- og individforhold. I tillegg gjør
den det lettere å synliggjøre eventuelle avvik som for eksempel kan knyttes til antropogene
påvirkninger av bunndyrssamfunnet.

Ingen av stasjonene var spesielt like i faunasammensetning. C2 og C5 var 35 % lik og C1 18 %
lik disse to. C3 og C6 var 22 % lik hverandre, men bare 8 % lik de tre førstnevnte stasjonene.

Figur 7. Stasjonsvis clusterplott for bløtbunnfaunaen ved Anevik, 2018.

4.3.5 Artssammensetning

Hovedtrekkene i artssammensetningen er vist i form av en ”topp ti” artsliste fra hver stasjon i
Tabell 8. I Rygg og Norling (2013) inndeles artene i fem økologiske grupper (Ecological
groups; EG) basert på verdien av sensitivitetsindeksene. Disse gruppene går fra sensitive arter
(gruppe I) til forurensningsindikatorer (pollution indicator species; gruppe V).

På C1 og C5 dominerte forurensningsindikatoren Capitella capitata(børstemark) med hhv. 48
og 62 % av individene. På begge stasjonene var det også forekomster av opportunistiske og
tolerante taksa.

På C2 var den tolerante børstemarken Paramphinome jeffreysii mest tallrik (17 %). Her var
også en beskjeden forekomst av C. capitata, men også flere sensitive arter.
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På C3 dominerte den opportunistiske børstemarken Heteromastus filiformis med 19 % av 
individene. De fleste andre taksa ved enten sensitive eller nøytrale.  

Den nøytrale børstemarken Amphictene auricoma toppet listen på C6 med 14 %. Også her var 
de fleste andre artene enten sensitive eller nøytrale.  

C3 og C6 var de eneste stasjonene som ikke hadde forurensningsindikatorer blant de ti mest 
forekommende taksa. 

Tabell 8. Antall individer, kumulativ prosent og økologisk gruppe* for de ti mest dominerende artene 
på stasjonene. Anevik, 2018. 

C1 Ant. Kum. EG C2 Ant. Kum. EG 

Capitella capitata 40 48 % V Paramphinome jeffreysii 11 17 % III 

Ophryotrocha lobifera 31 85 % IV Heteromastus filiformis 8 29 % IV 

Ophryotrocha sp. 6 92 % IV Notomastus latericeus 5 37 % I 

Philine sp. 2 94 % II Amphipholis squamata 3 42 % I 

Prionospio plumosa 2 96 % ik Capitella capitata 3 46 % V 

Chaetozone sp. 1 98 % III Nothria hyperborea 3 51 % ik 

Harmothoe mariannae 1 99 % ik Prionospio cirrifera 3 55 % III 

Paguridae indet. 1 100 % I Melythasides laubieri 2 58 % ik 

    Nereimyra punctata 2 62 % IV 

    Syllis armillaris. 2 65 % ik 

C3 Ant. Kum. EG C5 Ant. Kum. EG 

Heteromastus filiformis 5 19 % IV Capitella capitata 717 62 % V 

Labidoplax buskii 3 31 % II Prionospio plumosa 274 86 % ik 

Paramphinome jeffreysii 2 38 % II Scoloplos armiger 49 90 % III 

Pholoe pallida 2 46 % I Pholoe assimilis 30 93 % III 

Praxillella praetermissa 2 54 % II Chaetozone sp. 18 95 % III 

Abra nitida 1 58 % III Glycera capitata 13 96 % I 

Augeneria tentaculata 1 62 % I Thyasira sarsii 10 97 % IV 

Cuspidaria rostrata 1 65 % I Paramphinome jeffreysii 8 97 % III 

Eriopisa elongata 1 69 % II Heteromastus filiformis 5 98 % IV 

Euclymene lindrothi 1 73 % ik Ophryotrocha sp. 5 98 % IV 

C6 Ant. Kum. EG     

Amphictene auricoma 8 14 % II     

Kelliella miliaris 8 27 % III     

Ophiuroidea indet. juv. 5 36 % II     

Amphilepis norvegica 4 42 % II     

Amphipholis squamata 3 47 % I     

Mugga wahrbergi 3 53 % II     

Amythasides macroglossus 2 56 % I     

Asellota indet. 2 59 % ik     

Augeneria tentaculata 2 63 % I     

Entalina tetragona 2 66 % I     

*Økologiske grupper: EG I = sensitive arter. EG II = nøytrale arter. EG III = tolerante arter. EG IV = opportunistiske arter.  
EG V = forurensningsindikatorer (pollution indicator species). Fra Rygg og Norling, 2013. Ik = ikke kjent gruppe. 
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5 Sammenfattende vurderinger 

5.1 Sammendrag 
Resultatene fra miljøovervåkingen (type C) ved Anevik, 2018, kan sammenholdes som følger: 

 Det ble ikke registrert oksygenkritiske forhold i vannsøylen på dypstasjonen C4. 
Oksygenmetningen i bunnvannet var 80 % i januar 2018. 

 TOC-nivået var lett forhøyet i sediment fra C5 (tilstandsklasse II). TOM og TN nivåene 
var lave i sedimentet og C/N-forholdet noe høyt. Sedimentet var grovkornet. Kobber og 
kadmium ble ikke målt, og det ble ikke innsamlet bløtbunnprøver for geokjemiske 
analyser på de andre stasjonene i undersøkelsen (se 3.1.2).  

 Klassifisering av økologisk tilstand, basert på faunaindeksene i veileder 02:2013, viste 
klasse IV "Dårlig" for bløtbunnsamfunnene i anleggssonen (C1) og C5, innerst i 
overgangssonen. De øvrige undersøkte samfunnene lå i klasse II "God". En samlet 
økologisk klassifisering for stasjon C3, C5 og C6 i overgangssonen ga klasse III 
"Moderat". NS 9410:2016-vurdering av samfunnet i anleggssonen viste imidlertid 
miljøtilstand 2 (God). Det ble registrert forurensningsindikatorer blant topp-10 på tre av 
de undersøkte stasjonene, men ikke på C3 og C6. NS 9410 klassifisering for C1 ga 
miljøtilstand 2 "God". Det ble ikke innsamlet bunndyrsprøver på C4 og Cref (se 3.1.2). 

 

5.2 Konklusjoner 
Resultatene fra forundersøkelsen ved oppdrettslokaliteten Anevik i 2018 viste 
belastningseffekter i bløtbunnsamfunnet på C5 innerst i overgangssonen og på stasjon C1 i 
anleggssonen, men ikke i noen av de andre undersøkte bløtbunnsamfunnene. Økologisk 
tilstandsklassifisering ga klasse IV "Dårlig" på de to nevnte stasjonene og klasse II "God" på 
de andre undersøkte stasjonene. Forurensningsindikatoren Capitella capitata var også mest 
dominant på de to stasjonene. En samlet klassifisering for bløtbunnsamfunnene i overgangs-
sonen ga klasse III "Moderat". NS 9410 klassifisering for C1 ga miljøtilstand 2 "God". 
Oksygenmetningen i januar var god i hele vannsøylen med 80 % i bunnvannet. 

C-undersøkelsen er en bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye hardbunn i 
overgangssonen. Samtidig er det undersøkt om det finnes større representative bløtbunns-
områder slik at undersøkelsen kan gjennomføres. Flere av prøvene er skrap fra fjell eller 
sediment fra groper hvor organisk deponering kan ha foregått. Slike prøver er ikke 
representative for overgangssonen. Det kan derfor vurderes om lokaliteten for fremtiden skal 
undersøkes som en hardbunnlokalitet. 

5.3 Supplerende undersøkelse type B 
Etter krav fra Fylkesmannen i Nordland ble det gjennomført en B-undersøkelse på 10 
prøvepunkter jevnt fordelt under planlagt ramme i forbindelse med forundersøkelsen på 
lokaliteten Anevik (Remen, 2018). Antall stasjoner for B-undersøkelsen ble satt etter 
henvendelse til Nordland Fylkeskommune 23.01.2018 (pers. medd. Randby). Undersøkelsen 
ble gjennomført på samme tidspunkt som forundersøkelsen type C.  

B-undersøkelsen er en bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye hardbunn i 
anleggssonen. Det bør derfor vurderes om videre overvåking med B-undersøkelse i 
anleggssonen i driftsfasen er hensiktsmessig, eller om det er behov for alternativ overvåking. 

Resultatet fra B-undersøkelsen viser lokalitetstilstand 1 "Meget god" og er oppsummert i Tabell 
9. 
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Tabell 9. Resultat fra B-undersøkelsen gjennomført i forbindelse med forundersøkelsen på lokaliteten 
Anevik, januar/februar 2018. 

Resultat fra B-undersøkelse iht. NS 9410:2016 (hovedresultat) 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. II. pH/Eh 1,00 Gr. II. pH/Eh 1 

Gr. III. Sensorikk 0,44 Gr. III. Sensorikk 1 

GR. II + III 0,45 GR. II+ III 1 

Lokalitetstilstand (NS 9410:2016): 1 
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1 Bunndyrsstatistikk og artslister 
Diversitetsmål 

Diversitet er et begrep som uttrykker mangfoldet i dyre- og plantesamfunnet på en lokalitet. Det finnes en rekke 
ulike mål for diversitet. Noen tar mest hensyn til artsrikheten (mål for artsrikheten), andre legger mer vekt på 
individfordelingen mellom artene (mål for jevnhet og dominans). Ulike mål uttrykker derved forskjellige sider ved 
dyresamfunnet. Diversitetsmål er “klassiske” i forurensningsundersøkelser fordi miljøforstyrrelser typisk påvirker 

samfunnets sammensetning. Svakheten ved diversitetsmålene er at de ikke alltid fanger opp endringer i 
samfunnsstrukturen. Dersom en art blir erstattet med like mange individer av en ny art, vil ikke det gjøre noe utslag 
på diversitetsindeksene.  

Shannon-Wieners indeks (Shannon & Weaver, 1949) er gitt ved formelen: 
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der  ni = antall individer av art i i prøven 

 N = total antall individer 
       s = antall arter 

Indeksen tar hensyn både til antall arter og mengdefordelingen mellom artene, men det synes som indeksen er mest 
følsom for individfordelingen. En lav verdi indikerer et artsfattig samfunn og/eller et samfunn som er dominert av 
en eller få arter. En høy verdi indikerer et artsrikt samfunn. 

Pielous mål for jevnhet (Pielou, 1966) 

har følgende formel, der symbolene er som i Shannon-Wieners indeks 
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Hurlberts diversitetskurver 

Grafisk kan diversiteten uttrykkes i form av antall arter som funksjon av antall individer. Med utgangspunkt i total 
antall arter og individer i en prøve søker man å beregne hvor mange arter man ville vente å finne i delprøver med 
færre individer. Diversitetsmålet blir derved uavhengig av prøvestørrelsen og gjør at lokaliteter med ulik 
individtetthet kan sammenlignes direkte. Hurlbert (1971) har gitt en metode for å beregne slike diversitetskurver 
basert på sannsynlighetsberegning. 

nES  er forventet antall arter i en delprøve på n tilfeldig valgte individer fra en prøve som inneholder total N 

individer og s arter og har følgende formel: 
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der  N = total antall individ i prøven 
Ni = antall individ av art i 

n = antall individ i en gitt delprøve (av de N) 
s = total antall arter i prøven 

Plott av antall arter i forhold til antall individer 

Artene deles inn i grupper/klasser etter hvor mange individer som er registrert i en prøve. Det vanlige er å sette 
klasse I = 1 individ pr. art, klasse II = 2-3 individer, klasse III = 4-7 individer, klasse IV = 8-15 individer, osv., 
slik at de nedre klassegrensene danner en følge av ledd på formen 2x, x=0,1,2, … En slik følge kalles en geometrisk 
følge, derfor kalles klassene for geometriske klasser. Hvis antall arter innenfor hver klasse plottes mot 
klasseverdien på en lineær skala, vil det fremkomme en kurve som uttrykker individfordelingen mellom artene i 
samfunnet. Det har vist seg at i prøver fra upåvirkede samfunn vil det være mange arter med lavt individantall og 
få arter med høyt individantall, slik at vi får en entoppet, asymmetrisk kurve med lang ”hale” mot høye 

klasseverdier. Denne kurven vil være godt tilpasset en log-normal fordelingskurve. 
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Ved moderat forurensing forsvinner en del av de individfattige artene, mens noen som blir begunstiget, øker i 
antall. Slik flater kurven ut, og strekker seg mot høyere klasser eller den får ekstra topper. Under slike forhold 
mister kurven enhver likhet med den statistiske log-normalfordelingen. Derfor kan avvik fra log-
normalfordelingen tolkes som et resultat av en påvirkning/forurensing. Det har vist seg at denne metoden tidlig gir 
utslag ved miljøforstyrrelse. Ved sterk forurensning blir det bare noen få, men ofte svært tallrike arter tilbake. Log-
normalfordelingskurven vil da ofte gjenoppstå, men med en lavere topp og spredt over flere klasser enn for 
uforstyrrede samfunn. 

Faunaens fordelingsmønster 

Variasjoner i faunaens fordelingsmønster over området beskrives ved å sammenligne tettheten av artene på hver 
stasjon. Til dette brukes multivariate klassifikasjons- og ordinasjons-analyser (Cluster og MDS). 

Analysene i denne undersøkelsen ble utført ved hjelp av programpakken PRIMER v5. Inngangsdata er 
individantall pr. art, pr. prøve. Prøvene kan være replikater eller stasjoner. Det tas ikke hensyn til hvilke arter som 
opptrer. Forut for klassifikasjons- og ordinasjonsanalysene ble artslistene dobbelt kvadratrot-transformert. Dette 
ble gjort for å redusere avviket mellom høye og lave tetthetsverdier og dermed redusere eventuelle effekter av 
tallmessig dominans hos noen få arter i datasettet.  

Clusteranalyse 

Analysen undersøker faunalikheten mellom prøver. For å sammenligne to prøver ble Bray-Curtis ulikhetsindeks 
benyttet (Bray & Curtis, 1957): 
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der n    = antall arter sammenlignet 
 Xki =  antall individ av art k i prøve nr. i 

 Xkj =  antall individ av art k i prøve nr. j 

Indeksen avtar med økende likhet. Vi får verdien 1 hvis prøvene er helt ulike, dvs. ikke har noen felles arter. 
Identiske arts- og individtall vil gi verdien 0. Prøver blir gruppert sammen etter graden av likhet ved å bruke 
”group-average linkage”. Forholdsvis like prøver danner en gruppe (cluster). Resultatet presenteres i et trediagram 
(dendrogram). 

Ømfintlighet (AMBI, ISI og NSI) 

Ømfintligheten bestemmes ved indeksene ISI og AMBI. Beregning av ISI er beskrevet av Rygg (2002). 
Sensitivitetsindeksen AMBI (Azti Marin Biotic Index) tilordner en ømfintlighetsklasse (økologisk gruppe, EG): 
EG-1: sensitive arter, EG-II: indifferente arter, EG-III: tolerante arter, EG-IV: opportunistiske arter, EG-V: 
forurensningsindikerende arter. Sammensetningen av makroevertebratsamfunnet i form av andelen av økologiske 
grupper indikerer omfanget av en forurensningspåvirkning. 

NSI er en sensitivitetsindeks som ligner AMBI, men er utviklet med basis i norske faunadata og ved bruk av en 
objektiv statistisk metode. En prøves NSI verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle 
individene i prøven. 

Sammensatte indekser (NQI1 og NQI2) 

Sammensatte indekser NQI1 og NQI2 bestemmes både ut fra artsmangfold og ømfintlighet. NQI1 er brukt i 
NEAGIG (den nordøst-atlantiske interkalibreringen). De fleste land bruker nå sammensatte indekser av samme 
type som NQI1 og NQI2.  

NQI1 indeksen er beskrevet ved hjelp av formelen: 

NQI1 (Norwegian quality status, version 1) = [0.5* (1-AMBI/7) + 0.5*(SN/2.7)* (N/(N+5)] 

Diversitetsindeksen SN = lnS/ln(lnN), hvor S er antall arter og N er antall individer i prøven 
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Statistikk resultater Anevik, 2018: 
Antall arter og individer per stasjon 

st.nr. tot. C1 C2 C3 C5 C6 

no. ind. 1379 84 64 26 1151 54 

no. spe. 79 8 31 17 26 25 

 

Bunndyrindekser per replikat 

st.nr. tot. C1_01 C1_02 C2_01 C3_01 C3_02 C5_01 C6_01 C6_02 

no. ind. 1379 15 69 64 10 16 1151 25 29 

no. spe. 79 4 8 31 9 11 26 13 19 

Shannon-Wiener: 1,6 1,8 4,4 3,1 3,3 1,8 3,3 4,0 

Pielou  0,82 0,59 0,89 0,98 0,96 0,38 0,88 0,94 

ES100  4 8 31 9 11 9 13 19 

SN  1,39 1,44 2,41 2,63 2,35 1,67 2,19 2,43 

ISI-2012  5,53 8,84 8,75 8,37 8,88 7,88 8,72 10,18 

AMBI **) 4,929 5,227 2,658 1,8 2,036 5,364 0,72 0,783 

NQI1  0,34 0,38 0,72 0,70 0,69 0,42 0,79 0,83 

NSI  12,8 11,7 22,1 23,6 23,5 9,5 25,7 25,0 

DI  0,874 0,211 0,244 1,050 0,846 1,011 0,652 0,588 

 

Bunndyrindekser, gjennomsnitt per stasjon 

st.nr.  C1 C2 C3 C5 C6 

Shannon-Wiener: 1,7 4,4 3,2 1,8 3,6 

Pielou  0,7 0,9 1,0 0,4 0,9 

ES100  6,0 31,0 10,0 9,1 16,0 

SN  1,4 2,4 2,5 1,7 2,3 

ISI-2012  7,2 8,8 8,6 7,9 9,4 

AMBI **) 5,1 2,7 1,9 5,4 0,8 

NQI1  0,4 0,7 0,7 0,4 0,8 

NSI  12,3 22,1 23,6 9,5 25,4 

DI  0,5 0,2 0,9 1,0 0,6 

       

Tilstandsklasse nEQR *) 0,339 0,725 0,628 0,379 0,725 

*) Tilstandsklassen nEQR er beregnet uten DI    
**) På stasjon C5 manglet 24% av populasjonen AMBI verdi  

 

Geometriske klasser 

int. C1 C2 C3 C5 C6 

1 3 20 12 11 12 

2,3 2 8 4 5 10 

 4- 7 1 1 1 2 1 

 8- 15 0 2 0 3 2 

16- 31 1 0 0 2 0 

32- 63 1 0 0 1 0 

64-127 0 0 0 0 0 

128-255 0 0 0 0 0 

256-511 0 0 0 1 0 

512-1023 0 0 0 1 0 

1024-2047 0 0 0 0 0 
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 Artsliste Anevik forundersøkelse 2018         
 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Stasjonsnr.:  C1 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 1 1 2 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Spionida 
 Prionospio plumosa 1 1 2 
 Chaetozone sp. 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 4 36 40 
 Phyllodocida 
 Harmothoe mariannae 1 1 
 Eunicida 
 Ophryotrocha sp. 2 4 6 
 Ophryotrocha lobifera 8 23 31 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Decapoda 
 Paguridae indet. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Philine sp. 2 2 

 Maks: 8 36 40 
 Antall: 5 9 9 
 Sum: 86 
 Stasjonsnr.:  C2 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 4 4 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Paradoneis eliasoni 1 1 
 Spionida 
 Prionospio cirrifera 3 3 
 Prionospio plumosa 1 1 
 Spiophanes kroyeri 1 1 
 Tharyx killariensis 1 1 
 Caulleriella sp. 1 1 
 Macrochaeta clavicornis 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 3 3 
 Heteromastus filiformis 8 8 
 Notomastus latericeus 5 5 
 Opheliida 
 Ophelina sp. 2 2 
 Polyphysia crassa 1 1 
 Phyllodocida 
 Acanthicolepis asperrima 1 1 
 Pholoe assimilis 1 1 
 Pholoe inornata 1 1 
 Kefersteinia sp. 1 1 
 Nereimyra punctata 2 2 
 Syllis armillaris 2 2 
 Glycera capitata 1 1 
 Amphinomida 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Paramphinome jeffreysii 11 11 
 Eunicida 
 Nothria hyperborea 3 3 
 Eunice pennata 1 1 
 Terebellida 
 Amphicteis gunneri 1 1 
 Melythasides laubieri 2 2 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Oedicerotidae indet. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Polyplacophora 
 Lepidopleurida 
 Leptochiton asellus 1 1 
 Bivalvia 
 Ostreoidea 
 Heteranomia squamula 1 1 
 Pholadomyoida 
 Thracia sp. juv. 1 1 
 BRACHIOPODA 
 Articulata 
 Terebratulida 
 Terebratulina retusa 1 1 
 Macandrevia cranium 1 1 
 BRYOZOA 

 Bryozoa indet. -1 -1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphipholis squamata 3 3 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 1 

 Maks: 11 11 
 Antall: 35 0 35 
 Sum: 67 
 Stasjonsnr.:  C3 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 
 SIPUNCULIDA 

 Onchnesoma steenstrupii 1 1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 2 3 5 
 Euclymene lindrothi 1 1 
 Praxillella praetermissa 2 2 
 Phyllodocida 
 Pholoe pallida 2 2 
 Goniada norvegica 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 1 1 2 
 Eunicida 
 Paradiopatra fiordica 1 1 
 Augeneria tentaculata 1 1 
 Flabelligerida 
 Pherusa falcata 1 1 
 Oligochaeta 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Oligochaeta indet. 1 1 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Eriopisa elongata 1 1 
 MOLLUSCA 
 Bivalvia 
 Veneroida 
 Mendicula ferruginosa 1 1 
 Abra nitida 1 1 
 Pholadomyoida 
 Tropidomya abbreviata 1 1 
 Cuspidaria rostrata 1 1 
 ECHINODERMATA 
 Holothuroidea 
 Apodida 
 Labidoplax buskii 1 2 3 

 Maks: 2 3 5 
 Antall: 10 13 19 
 Sum: 23 
 Stasjonsnr.:  C5 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 2 2 
 NEMATODA 

 Nematoda indet. 3 3 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Scoloplos armiger 49 49 
 Spionida 
 Dipolydora sp. 2 2 
 Prionospio plumosa 274 274 
 Tharyx killariensis 1 1 
 Caulleriella sp. 1 1 
 Chaetozone sp. 18 18 
 Capitellida 
 Capitella capitata 717 717 
 Heteromastus filiformis 5 5 
 Notomastus latericeus 3 3 
 Phyllodocida 
 Pholoe assimilis 30 30 
 Kefersteinia sp. 1 1 
 Nereimyra punctata 1 1 
 Glycera capitata 13 13 
 Goniada maculata 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 8 8 
 Eunicida 
 Lumbrineris aniara 1 1 
 Ophryotrocha sp. 5 5 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 2 2 
 Polycirrus norvegicus 1 1 
 Sabellida 
 Jasmineira caudata 2 2 
 Ditrupa arietina 1 1 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Amphipoda 
 Hippomedon sp. 1 1 
 MOLLUSCA 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Euspira montagui 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Philine sp. 1 1 
 Bivalvia 
 Veneroida 
 Thyasira sarsii 10 10 

 Maks: 717 717 
 Antall: 27 0 27 
 Sum: 1154 
 Stasjonsnr.:  C6 
 FORAMINIFERA 

 Foraminifera indet. -1 -1 -2 
 PORIFERA 

 Porifera indet. -1 -1 -2 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Spionida 
 Prionospio cirrifera 1 1 
 Spiochaetopterus typicus 1 1 
 Macrochaeta polyonyx 1 1 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 1 1 
 Maldanidae indet. 1 1 
 Amphinomida 
 Paramphinome jeffreysii 1 1 2 
 Eunicida 
 Augeneria tentaculata 2 2 
 Flabelligerida 
 Pherusa falcata 1 1 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 8 8 
 Amythasides macroglossus 1 1 2 
 Melythasides laubieri 1 1 2 
 Mugga wahrbergi 2 1 3 
 Octobranchus floriceps 1 1 
 Trichobranchus roseus 1 1 
 CRUSTACEA 
 Ostracoda 

 Ostracoda indet. 1 1 
 Copepoda 
 Calanoida 
 Calanoida indet. 4 2 6 
 Malacostraca 
 Mysidacea 
 Mysidacea indet. 2 2 
 Cumacea 
 Campylaspis sulcata 1 1 
 Isopoda 
 Asellota indet. 2 2 
 MOLLUSCA 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Yoldiella nana 1 1 
 Yoldiella philippiana 2 2 
 Veneroida 
 Thyasira equalis 2 2 
 Abra nitida 1 1 
 Kelliella miliaris 2 6 8 
 Scaphopoda 
 Gadilida 
 Entalina tetragona 2 2 
 BRYOZOA 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Bryozoa indet. -1 -1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphipholis squamata 2 1 3 
 Amphilepis norvegica 3 1 4 

 Ophiuroidea indet. juv. 2 3 5 

 Maks: 8 6 8 
 Antall: 18 24 31 
 Sum: 62 
 TOTAL: Maks: 717 

 Sum: 1392 
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Vedlegg 2. Analysebeviser 
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Vedlegg 3 –Stasjonskart Apn 10020 (forundersøkelse) og Apn
60114 (ASC-C)
Sammenlignbare stasjoner (iht. kap. 3.1.2)

Figur 8. Sammenlignbare stasjoner (iht. kapt. 3.1.2). Stasjoner for forundersøkelsen (grønne kryss) og
potensielt utfyllende stasjonerfra ASC-og C-undersøkelsen(stasjonene C2, C3 og C4, røde kryss)på
lokaliteten Anevik, 2018. Spredningsdyp er målt på 70 m (Bye, 2012)
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Forord 

Undersøkelsene er etter beste evne gjennomført i henhold til NS 9410:2016 som omfatter 
sedimentundersøkelser, faunavurderinger og bunntopografiske registreringer. 
Miljøundersøkelsene reguleres av § 35 i akvakulturdriftsforskriften.  

Formålet med B-undersøkelsen er å oppfylle krav fra Fylkesmannen i Nordland i anledning 
oppdretters søknad om utvidet MTB fra 5400 tonn til 7800 tonn, samt endringer i anleggets 
konfigurasjon ved blant annet å øke antall bur fra 10 til 14. Etter henvendelse til Nordland 
Fylkeskommune 23.01.2018 ble Akvaplan-niva AS informert om at det skulle være 10 stasjoner 
under planlagte rammer (pers medd. Randby). Denne B-undersøkelsen fraviker fra NS 
9410:2016 kap.7.6, da krav om at prøver skal tas helt inntil burene eller merdene, samt at det 
kun skal tas prøver under bur som har vært i bruk, ikke er oppfylt.  

Det er i tillegg gjennomført en forundersøkelse Type C etter kap. 5.0, som ferdigstilles i 
april/mai 2018 (Velvin & Remen, 2018). 

Følgende har deltatt: 

Kristine Steffensen Akvaplan-niva  Prosjektleder. Kvalitetssikring. 

Vera Remen Akvaplan-niva Feltarbeid. Kart (Olex). Rapport.  

Thomas Heggem Akvaplan-niva Kart (Olex) og koordinater til feltplan. 

 

Feltinnsamling og prøvetaking ved det nye planlagte anlegget for Anevika ble utført den 
31.01.2018. 

Akkreditert virksomhet: 

Følgende deler av denne rapporten er utført etter akkrediterte metoder:  

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

 

Akvaplan-niva AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking og faglig vurderinger og 
fortolkninger, akkrediteringsnummer TEST 079.  

Akkrediteringen er iht. NS-EN ISO/IEC 17025 

Akkrediteringen omfatter bla. NS 9410, NS-EN ISO 5667-19 og NS-EN ISO 16665. 

 

Akvaplan-niva AS vil takke Cermaq Norway AS og mannskap på Polar Viking for samarbeidet 
med undersøkelsen og feltarbeidet. 

 

Tromsø den 16.05.2018 

 

Kristine Steffensen 

Prosjektansvarlig  
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1 Innledning 

Foreliggende undersøkelse er gjennomført av Akvaplan-niva AS på oppdrag fra Cermaq 
Norway AS. Undersøkelsen er gjennomført etter krav fra Fylkesmannen i Nordland om at en 
B-undersøkelse skal gjennomføres i forbindelse med oppdretters søknad om utvidet MTB fra 
5400 tonn til 7800 tonn, samt endringer i anleggskonfigurasjon på lokaliteten Anevik i 
Økssundet, Steigen kommune i Nordland fylke. Antall stasjoner for denne undersøkelsen er satt 
etter informasjon fra Nordland Fylkeskommune om at det skal være 10 stasjoner under planlagt 
ramme. 

Formålet med en B-undersøkelse er å dokumentere miljøtilstanden i lokalitetens anleggssone i 
henhold til NS 9410:2016, og undersøkelsen omfatter sedimentundersøkelser, faunavurderinger 
og bunntopografiske registreringer. Undersøkelsen vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk 
belastning, samt egnethet for oppdrettsvirksomhet. Denne B-undersøkelsen fraviker fra NS 
9410:2016 kap.7.6, da krav om at prøver skal tas helt inntil burene eller merdene, samt at det 
kun skal tas prøver under bur som har vært i bruk, ikke er oppfylt.  

Figur 1 viser et kartutsnitt av Økssundet der lokaliteten ligger.  

 
Figur 1. Oversiktskart ved Anevik (blå pil). Oppdrettsanleggene er markert med lokalitetsnummer og 
navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet, målestokk 1:100 000. 

 

http://www.fiskeridir.no/
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2 Faglig program og metodikk  

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 akvakulturdriftsforskriften § 35 
og metodikk for undersøkelsene er beskrevet i NS 9410:2016.  

I henhold til NS 9410:2016 er B-undersøkelsen en trendovervåkning av bunnforholdene under 
og i den umiddelbare nærheten et akvakulturanlegg. Sedimentprøver tas ved hjelp av en grabb 
(min. 250 cm2). Hver prøve blir undersøkt med hensyn til tre grupper av sedimentparametere; 
faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse (pH og redoks potensial) og en sensorisk 
undersøkelse (forekomst av gassbobler, lukt, sedimentets konsistens og farge, samt tykkelse av 
deponert slam). Sedimentparameterne gis poeng (skala fra 1 - 4) etter hvor mye sedimentet er 
påvirket av tilførsler av organisk stoff, jfr. Tabell 1. Antall prøvestasjoner bestemmes av 
lokalitetens MTB, og det er et samlet gjennomsnitt for alle prøvene som fastsetter 
lokalitetstilstanden. På bakgrunn av klassifiseringen avgjøres det videre overvåkningsnivået. 

Tabell 1. Frekvens for B-undersøkelse i lokalitetens anleggssone i forhold til lokalitetstilstand på 
lokaliteten. 

Lokalitetstilstand ved maksimal 
organisk belastning 

Overvåkingsfrekvens for B-undersøkelse 

1-meget god Ved neste maksimale belastning 

2-god Før utsett og igjen ved maksimal belastning 

3-dårlig 

Før utsett 
Dersom undersøkelse før utsett gir: 

- Tilstand 1 – undersøkelse gjennomføres ved neste maksimale 
belastning 

- Tilstand 2 – undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 
belastning og ved neste maksimale belastning 

- Tilstand 3 – undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 
belastning og ved maksimal belastning. I forhold til neste 
produksjonssyklus planlegges tiltak. 

Dersom noen av undersøkelsene viser tilstand 4 vil det være 
overbelastning. 

4-meget dårlig Overbelastning 

 

2.1  Utstyr 
Følgende utstyr ble anvendt i denne undersøkelsen: 
Grabb: Van Veen grabb (0,025 m2) 
Sikt 1 mm: Akvaplan-niva 
pH måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Redox-måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Posisjonsbestemmelse – GPS map 62s. For posisjon på stasjoner. 
Digital kamera 
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3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi 

3.1 Drift 
Deler av det planlagte anlegget dekkes av det eksisterende anlegget som vist i Figur 2. 

Eksisterende anlegg er planlagt utslaktet i mai/juni 2018, og neste planlagt utsett er juni 2019 
(pers. medd. Ramsvatn).  

 

Figur 2. Eksisterende anlegg (grønn farge) og det planlagte anlegget (svart inntegnet ramme) på 
lokaliteten Anevik. 

3.2 Nåværende og tidligere undersøkelser 
Akvaplan-niva AS har tidligere gjennomført B-undersøkelser på de deler av det planlagte 
anlegget som dekkes av det eksisterende anlegget (Figur 2).  

Tabell 2 viser resultat og dato for gjennomføring av foreliggende undersøkelse på det planlagte 
anlegget, samt de siste B-undersøkelsene på det eksisterende anlegget på lokaliteten.  

Tabell 2. Foreliggende og tidligere gjennomførte B-undersøkelser ved Anevik. 

Dato 
prøvetaking* 

Rapportnummer Type undersøkelse Lokalitetstilstand 

31.01.2018 
APN-10020.02 
(Remen, 2018) 

Forundersøkelse 

(økt MTB til 7800 og endringer i anleggets konfigurasjon) 
1 

11.05.2016 
APN-8267.01 

(Eriksen, 2016) 
Oppfølgende undersøkelse 1 

18.12.3013 
APN-6742.02  

(Bye, 2014) 
Undersøkelsesfrekvens iht. NS 9410:2007 1 

30.11.2011 
APN-5687.B01 

(Bye, 2011) 
Undersøkelsesfrekvens iht. NS 9410:2007 1 

25.11.2009 
APN-4895.01 

 (Bye, 2009) 
Undersøkelsesfrekvens iht. NS 9410:2007 1 

*Det ble også gjennomført en B-undersøkelse i mars 2018 på lokaliteten iht. undersøkelsesfrekvens i NS 9410:2016. Denne ble gjort etter 
tidspunktet for den foreliggende B-undersøkelsen, og er derfor ikke tatt med i oversikten. 
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3.3 Spredningsstrøm
Dominerende strømretning på spredningsdyp (70 m) er mot sør/sørøst(150 - 165 grader) med
en markantreturstrøm mot nord/nordvest (330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er målt
til 4,9cm/s. Høyeste strømhastighet er målt til 19,6 cm/s og 6% av målingene er < 1 cm/s(Bye,
2012)

3.4 Stasjonsopplysninger
Stasjonene som ble undersøkter beskrevet i Figur 3 og Tabell 3. Plasseringen ble valgt ut fra
forundersøkelser av lokalitetens bunntopografi og konfigurasjon, og ut fra resultater ved
modellering av sedimentering av karbon fra det eksisterende anlegget på lokaliteten (Fieler,
Leikvin & Drivdal, 2018). Lokaliteten ligger på østsiden av Lundøya i Økssundet. Fra land
skråner bunnen slakt mot anleggets nærsone, og under anleggssonen skråner det bratt og ujevnt
med dyp som varierer fra 51 meters dyp til rundt 540 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot
dyp på over 600 meter sentralt i Økssundet. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten
og sundets sentrale dypområder. Tidligere undersøkelser viser at lokaliteten er en
hardbunnslokalitet, og bunnforholdene under anlegget består i hovedsakav fjellbunn, med noe
silt og skjellsand(Eriksen, 2016).

Plassering av de 10 stasjoneneblesatt for å kartlegge bunnen under den planlagte rammen best
mulig. Prøver fra stasjonene ble hentet fra dyp som varierte fra 77 meter (st. 9) som grunnest
og 521 meter (st. 3) som dypest. Stasjon 5, 6, 7, 8, 9 og 10 ble plassert i det områdethvorden
planlagte rammen dekker området for modellert størst sedimentering av karbon. Ved
prøvetakingen ble stasjon 6 og 7 ble flyttet noe ift. feltplanen da de kom i konflikt med det
eksisterende anlegget(Figur 4). Denne delen av den planlagte rammen er forøvrig dokumentert
i tidligere B-undersøkelser (Eriksen, 2016), og dermed vurderes stasjonsplasseringen i
foreliggende undersøkelse som representativ for undersøkelse av bunnforholdene under
planlagt ramme.

Figur 3. Stasjonsoversikt planlagt ramme Anevik, januar 2018. Prøvetakingsstasjonene st.1 –10 er
tegnet inn med fargekoder som beskriver tilstand iht NS 9410:2016, kap 7.11. Spredningsdyp er målt på
70 m (Bye, 2012).
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Figur 4. Stasjonsplassering i forhold til planlagt ramme og det eksisterende anlegget (grønn farge)ved
Anevik, januar 2018. Spredningsdyp er målt på 70 m (Bye, 2012).

Tabell 3. Posisjon og dybde for prøvetakning stasjonene som inngår i undersøkelsenved planlagt ramme
for Anevik, januar 2018.

Stasjonsnummer Nordlig bredde Østlig lengde Dyp (m)

St 1 68°00,429 15°15,979 363

St 2 68°00,364 15°16,158 502

St 3 68°00,284 15°16,422 521

St 4 68°00,192 15°16,458 437

St 5 68°00,186 15°16,236 402

St 6 68°00,209 15°16,064 160

St 7 68°00,249 15°15,965 237

St 8 68°00,308 15°15,838 125

St 9 68°00,355 15°15,693 77

St 10 68°00,406 15°15,674 81
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4 Resultater   

Resultatene fra klassifiseringen er vist i Tabell 4. Fullstendig utfylt prøveskjema med utregning 
av karakter på prøvene ligger som vedlegg.  

Tabell 4. Resultat fra klassifisering av området under planlagt ramme ved Anevik, januar 2018. 

Parameter Tilstand 

Gruppe II - parametere (pH/Eh) 

Gruppe III – parametere, (sensorisk)  

Gruppe II + III – parametere (middelverdi) 

1 

1 

1 

LOKALITETSTILSTAND 1 

 

Lokaliteten er en typisk hardbunnslokalitet, hvor det ble registrert 90 % hardbunn og 10 % 
bløtbunn. Det var kun på stasjon 10 det var nok sediment i grabben til å måle pH/Eh. 
Makrofauna ble registrert på stasjon 1, 2, 3, 5, 7, 8 og 10. Dette var i hovedsak børstemarker. 
Totalt ble det tatt 12 grabbskudd fordelt på 10 stasjoner. 

Det mineralske sedimentet observert i prøvene er definert til å være silt med innslag av leire, 
samt innslag av skjellsand og grus. Prøve fra stasjon 10 ble registrert som bløtbunn, og de øvrige 
prøvene som fjellbunn.  

Det ble ikke registrert gassbobler, lukt, bakteriebelegg, eller fekalier i noen av prøvene. På 
stasjon 1 og 2 ble det observert spor av fôrrester. 

Lysforholdene på dekk gjorde at en del av bildene vist i vedlegg 7 er veldig mørke, til tross for 
at det ble brukt blitz. Dette er noe som ikke er så lett å justere eller påvirke under feltarbeid i 
mørketiden. 

Resultatene fra gruppe II og gruppe III parameterne ga tilstand 1 – «Meget god» for alle 
stasjonene. 

Samlet tilstand for lokaliteten ble 1 – «Meget god» 
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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 12 grabbhugg med Van 
Veen grabb (0,025 m2), fordelt på 10 stasjoner plassert under planlagt ramme. Alle stasjonene 
fikk karakteren 1 – «Meget god». 

Lokaliteten er en hardbunnslokalitet (90%), hvor bunnforholdene domineres av fjellbunn, og 
det var kun mulig å gjøre pH/Eh målinger på en stasjon (stasjon 10). Resipienten er dominert 
av bratt skråning, og dypet under den planlagte rammen varierer fra ca. 51 meter og ned til 
rundt 540 meter. 

Det ble registrert spor av fôrrester på stasjon 1 og 2. 

Dominerende strømretning på spredningsdyp (70 m) er mot sør/sørøst (150 - 165 grader) med 
en sterk returstrøm mot nord/nordvest (330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er målt til 
4,9 cm/s. Høyeste strømhastighet er målt til 19,6 cm/s og 6 % av målingene er < 1 cm/s (Bye, 
2012) 

Eksisterende anlegg på lokaliteten planlegges brakklagt fra mai/juni 2018 til juni 2019.  

Fra et miljømessig synspunkt og i henhold til metodikk er det ikke registrert organisk belastning 
på lokaliteten. Vurderinger av resultatene fra denne undersøkelsen, anleggets bunntopografi 
samt målt strøm på lokaliteten vil være grunnlag for videre miljøovervåking av den planlagte 
rammen. 

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).  

NS 9410:2016 nevner ikke undersøkelsesfrekvens knyttet til bruk av B-undersøkelser ved 
forundersøkelser. Iht. til forskrift om drift av akvakultur (akvakulturdriftsforskriften) § 
35 skal første miljøundersøkelse gjennomføres i det tidspunktet i produksjonssyklusen 
det er størst belastning eller biomasse på lokaliteten, deretter skal det gjennomføres 
miljøundersøkelser etter de frekvenser som følger av NS 9410:2016. 

B-undersøkelsen er en bløtbunnsundersøkelse og det er dokumentert at det er mye 
hardbunn i anleggssonen. Det bør derfor vurderes om videre overvåking med B-
undersøkelse i anleggssonen i driftsfasen er hensiktsmessig, eller om det er behov for 
alternativ overvåking. 
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7 Vedlegg: 

7.1 Skjema (B.1 og B.2) NS 9410:2016  

  

Prøveskjema B.1 

Lokalitetsnr: 

Gr Parameter Poeng Prøvenummer Index

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B% H%

H H H H H H H H H B 10 90

I Dyr > 1mm Ja (0)   Nei (1) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

II pH verdi ut ut ut ut ut ut ut ut ut 8,08

verdi ut ut ut ut ut ut ut ut ut 64,4

+ ref. verdi

pH/Eh fra f igur Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut 1

Tilstand, prøve ut ut ut ut ut ut ut ut ut 1

Tilstand, gruppe II 1 B uf f er-
t emp

Sjø - t emp
Sed iment -
t emp

pH sjø 8,0 Eh sjø 134,7

III Gassbobler Ja (4)  Nei (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lys/grå (0) 0 0

Brun/sort (2) 2 2 2 2 2 2 2 2

Ingen (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noe (2)

Sterk (4)

Fast (0) 0 0 0 0 0 0 0 0

Myk (2) 2 2

Løs (4)

v < 1/4 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/4 < v < 3/4 (1)

v > 3/4 (2)

t < 2 cm (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 < t < 8 cm (1)

t > 8 cm (2)

Sum 0,0 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 2,0 2,0 2,0 4,0

Korrigert ('*0,22) 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9

Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand gruppe III

Middelverdi gruppe II og III 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9

Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand gruppe II og III

pH/Eh

Korr.sum

Indeks

Middelverdi

< 1,1 1

1,1 - <2,1 2

2,1 - <3,1 3

≥3,1 4 LOKALITETSTILSTAND: 

Signatur prøvetakningsanvsarlig: 

pH / pE ID 10

Eh (mV)

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

1,0

0,44

Grabb ID K-4

R ef eranse-
elekt rode

1

0,45

1

Tilstand

1

Konsistens

Grabb- 
volum (v)

Tykkelse 
på slamlag

Farge

Lukt

31.01.2018

30156

Dato:

Prøvetakingsansvarlig: Vera Remmen

Firma:

Lokalitet: 

Cermaq Norway AS

Anevik
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Skjema for prøvetakingspunkt, B.2

Prøvetakingssted (nummer) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

363 502 521 437 402 160 237 125 77

2 1 1 1 2 1 1 1 1

Leire X

Silt X (X) X X X (X) X

Sand X X X (X) X X X X

Grus

Skjellsand (X) (X)

X X X X X X X X X

1

1 1 1 20 80 25

X X

Areal  m2 0,025 Grabb ID K - 4

60

Andre dyr, antall

10

81

1

X

X

X

Fjellbunn

Steinbunn

Firma:

Lokalitet:

Prøvetakingsansvarlig:

Dyp (m)

Antall forsøk 

Vera Remmen

Pigghuder, antall

Krepsdyr, antall

Skjell, antall

Primærsediment

Bobling (i prøve)

Signatur prøvetakingsansvarlig:
Grabb

Fekalier

Kommentar

Børstemark, antall

Beggiatoa

Fôr 

31.01.2018

30156

NB! Endringer på enkelte stasjoner ift. feltplan da det kom i konflikt med 
eksisterende anlegg. St 1: første grabb, bomskudd, vann + noen partikler som 
ikke tolkes som mineraliske partikler. Grabb 2 er skrap fra fjell + fôr. St 2: Skrap 
fra fjell + litt fôr. St 3: Skrap fra fjell. St 4: Skrap fra fjell. St 5: Bomskudd grabb 
ikke utløst, grabb 2 ok, men skrap fra fjell. St 6: Skrap fra fjell. St 7:Skrap fra 
fjell. St 8: Skrap fra fjell. St 9: Skrap fra fjell. 

X

Dato:

Lokalitetsnr: 

Cermaq Norway AS

Anevik
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7.2 Bilder av prøver ved Anevik (planlagt ramme)  
 

St 1 

 

Ingen bilde 

St 2 

 

Ingen bilde 

St 3 

 

Ingen bilde 

St 4 

 

Ingen bilde 

St 5 

 

Ingen bilde 
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St 6 

 

Ingen bilde 

St 7 

 

Ingen bilde 

St 8 

 

Ingen bilde 

St 9 

 

Ingen bilde 

St 10 
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7.3 Bunntopografi og 3D visning 

 
Figur 5. Visning bunntopografi 3D. Anevik, planlagt ramme, januar 2018. Nummererte stasjoner 
gjengitt i Figur 3. 
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Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal 

uttalelse og til sektor for orientering  -  Cermaq Norway AS org. nr. 961 922 976 

- Areal -og biomasseendring på lokalitet 30156 Anevik i Steigen kommune 

Viser til søknad fra Cermaq Norway AS datert 5.7.2019 vedrørende areal –og biomasseendring på 

lokalitet 30156 Anevik i Steigen kommune i Nordland. Det omsøkes en arealendring på lokaliteten 

for å gi plass til flere merder og mer areal mellom burrekkene for adkomst for brønn –og 

servicebåter. Det planlegges også to fôringsflåter. Lokaliteten er klarert for en biomasse på 5400 

tonn MTB og omsøkes nå endret opp til 8000 tonn MTB.  

 

Det gjøres oppmerksom på at det ved en feiltakelse ikke ble tatt bunnstrømmålinger, men at målere 

ligger ute for dette, og oppdatert rapport vil bli ettersendt i god tid før sektormyndighetenes 

behandling. I mellomtiden er det vedlagt bunnstrømmålinger fra da lokaliteten ble klarert i 2008. 

  

 Behandling   

Viser videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret  

(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskriften 

§8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra 

kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk 

Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området.   

  

Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av 

akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Nordland fylke skal derfor sende 

søknaden til Nordland fylkeskommune som tildelingsmyndighet.   

  

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer fylkeskommunen rutinemessig at søknaden er 

komplett i henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og størrelse på anlegget 

som omsøkes, finnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen. Felles for alle er imidlertid 

at kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes videre til 

behandling hos andre offentlige myndigheter.   

  

Søknaden sendes nå til kommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling og til 

sektor for orientering   

Kommunen gjør først en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i 

samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra 

kunngjøringsdato. Søknader som er i strid med vedtatt arealplan skal returneres.   
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Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no  

(lysningsbladet@norge.no) og de 2 mest leste aviser i omsøkte område. Utlysningsteksten må være 

fullstendig og godt synlig.  
   

Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse. Det bes opplyst om 

søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf. akvakulturloven § 15 pkt. a 

sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.   

  
Orientering om tidsfrister   

Søknaden skal behandles iht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader som trådte i kraft 1.9.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre ledd skal 

uttalelse fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i 

hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden 

legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd 

første punktum heter det: ”Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at 

saken kan behandles uten uttalelse.”   

  
Kommunen gis med bakgrunn i ovennevnte en frist for tilbakemelding til Nordland 

fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden. Nordland fylkeskommune skal ha tilsendt 

kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å 

stadfeste at kunngjøringen er gjort.   

  
Eksempel på annonsetekst er vist under:  

  

  

KUNNGJØRING   
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig 
innsyn:   
  
Søknad akvakultur i Steigen kommune i Nordland   
Søker: Cermaq Norway AS org. 961 922 976 
Søknaden gjelder: Areal –og biomasseendring ved 

akvakulturlokalitet   

Søkt størrelse: 8000 tonn   
Lokalitet: Anevik  
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º00,308` Ø 15º16,100`   
                        Midtpunkt fôringsflåte I N 68º00,433` Ø 15º15,554`   

                        Midtpunkt fôringsflåte II N 68º00,310` Ø 15º15,726`   
Kontaktadresse: post@steigen.kommune.no  
  
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne 

lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne 

kunngjøringen.   

  
Orientering til sektoretater   

Dette brevet bør i tillegg anses som en orientering og det anmodes at søknaden kontrolleres av 

sektoretatene som senere skal behandle saken kan se på denne slik at eventuelle manglende 

dokumentasjon kan ettersendes snarest.   
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Når kommunens uttalelse foreligger vil denne ettersendes Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og 

Fiskeridirektoratet region Nordland sammen med eventuelle merknader, og sektoretatene vil da bli bedt 

om å starte behandlingen. Sektoretatene har da 4 uker på å fatte vedtak (jf. § 4 fjerde ledd) eller komme 

med uttalelser (jf. § 4 femte ledd).   

  
Orientering angående forskrift om konsekvensutredning  

Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Forskriften 

trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.   

Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. § 8. 

Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. Beslutninger som 

gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jf. forskriften § 3 annet ledd.   

  
Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. de 

respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i 

søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere hvilke 

forhold som bør belyses nærmere. Kommunen og sektoretater er høringsparter og vi ber dere 

vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i § 10 som omfatter deres myndighetsområde. 

Fylkeskommunen ber om at tiltaket vurderes i henhold til kriteriene i § 10 som omfatter deres 

myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet en egen veileder til forskriften § 10: Kriterier 

for vurdering av vesentlige virkninger av vedlegg II-tiltak, som kan benyttes.  

  

  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Caroline Navjord 

rådgiver fiskeri og havbruk 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Vedlegg: DokID 
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