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Forord  

Akvaplan-niva har gjennomført en forundersøkelse ved oppdrettslokaliteten Bussesundet ifm. 

oppdretters søknad om ny lokalitet for landbasert oppdrett av laks. Oppdragsgiver har vært 

Knive Laks Vardø AS. Undersøkelsen inngår i selskapets miljøovervåking av 

bunnpåvirkningen fra anlegget. 

Følgende personer har deltatt:  

Jonny Nikolaisen  Akvaplan-niva Prosjektleder. Rapport 

Jonny Nikolaisen Akvaplan-niva Feltarbeid B-metodikk. Rapport type B  

Steinar Dalheim Eriksen Akvaplan-niva Kvalitetssikring rapport type B 

Jenny Jensen Akvaplan-niva Feltarbeid C-metodikk. Rapport type C  

Hans-Petter Mannvik Akvaplan-niva Rapport type C, faglige vurderingen og fortolkninger. 

Roger Velvin Akvaplan-niva KS rapport type C, faglige vurderingen og fortolkninger. 

Thomas Heggheim Akvaplan-niva Sondegrafikk (CTDO) 

Kristine H. Sperre Akvaplan-niva Koordinering av bunndyrsortering. 

Ingar H. Wasbotten Akvaplan-niva Koordinering av geokjemiske analyser. 

 

Akvaplan-niva vil takke Vardø Havn,for godt samarbeid.  
 

Akkreditert virksomhet:  

Undersøkelsen er utført av Akvaplan-niva AS med ALS Laboratory Group, Tsjekkia, som 

underleverandør. 

 

 

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. 

 

 

Ikke-akkrediterte tjenester: Bunnkartlegging (Olex), strømmålinger og hydrografimålinger. 

 

Tromsø, 12.04.2019 

 

Jonny Nikolaisen 

Prosjektleder  
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1 Oppsummeringstabell forundersøkelse 

1.1 Oppsummering av forundersøkelse 

Informasjon oppdragsgiver 

Tittel: Knive Laks Vardø AS. Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten Bussesundet, 2019. 

Rapport nr.: 60700.02 Dato rapport: 12.04.2019 

Lokalitets nr.: ikke tildelt Lokalitet Bussesundet 

Tillatelse: 8.000.000 stk  
Kartkoordinater 
(Utslipp): 

70°21,666 N 

31°04,178 Ø 

Fylke: Finnmark  Kommune: Vardø 

Oppdragsgiver: Knive Laks Vardø AS Kontaktperson: Knut Langeteig 

 

Bakgrunnen for undersøkelsen Produksjonsstatus ved undersøkelsesdato  

Ny lokalitet:  ☒ 
Merknad:  

Produksjon av laks i RAS-
anlegg på land. 
Produksjonen omfattter fra 
klekking til slakteferdig fisk.  

Stående biomasse: 0  

Endring MTB ☐ Produsert mengde: 0 

Arealendring ☐ Utfôret mengde: 0 

 

Resultat fra strømmålinger (hovedresultater) 

Dybde (m) 
Maks 
hastighet 
(cm/s) 

Gjennomsnitts-
hastighet 
(cm/s) 

Hovedretning 
vanntransport 
(grader) 

Temperatur-
gjennomsnitt 
(grader) 

4 141,3 37,4 135-150 

6,3 (26 m dyp) 14 127,8 31,3 150 

24 118,0 29,2 150 

7 72,8 31,9 145 (330) 6,1  
 

B - metodikk – Hovedresultater, undersøkelsesdato 19.02.2019 

Parametergruppe  Indeks Tilstand Bløtbunn: 70 % Hardbunn: 30 % 

Gr. II. pH/Eh 0,0 1 Videre overvåking i driftsfasen med B-
metodikk er hensiktsmessig. ☒ 

Gr. III. Sensorisk 1,18 1 

GR. II + III 0,08 1 Videre overvåking i driftsfasen med 
alternativ metodikk er hensiktsmessig. ☐ 

Lokalitetstilstand (NS 9410:2016): 1 
 

 

C - metodikk - Hovedresultat bløtbunnsfauna, undersøkelsesdato 19.02.2019 
Resultater fra faunaanalysene vil bli lagt inn senere. 

Merknader til andre resultater (sediment, pH/Eh, oksygen)  

TOC i klasse I (C1) og II 
(øvrige stasjoner) 

Kobber i klasse I (alle 
stasjoner)  

pH/Eh poeng 0 (alle stasjoner) 
O2-forholdene var gode i hele 

vannsøylen. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål  

Akvaplan-niva AS har på vegne av Knive Laks Vardø AS, gjennomført en forundersøkelse på 

lokaliteten Bussesundet i Bussesundetet, Vardø kommune i Finnmark fylke. Undersøkelsen er 

utført ifm. oppdretters søknad om ny lokalitet.  

Formålet med undersøkelsen er å dokumentere bunnforholdene i området hvor avløpsledningen 

er planglagt og kunne være en referanse for sammenligning med senere undersøkelser. NS 

9410:2016 er utarbeidet for overvåkning av marine anlegg i sjø og dermed ikke tilpasset det 

aktuelle anlegget som er ommsøkt. Det er derfor foretatt en tilpasset undersøkelse som ut fra 

kjent metodikk skal kunne gi en status på områdets miljøtilstand.  Utslipp fra et landbasert 

anlegge som er basert på resirkuleringsteknologi gir et helt annet utslipp en et åpent 

merdanlegg.  Referansestasjon 1000 m fra anlegget utgår da det ikke anses som å være relevant.  

Et oversiktskart for Bussesundet og området rundt Vardø er vist i Figur 1. 

 

Figur 1. Oversiktskart ved Bussesundet.  Blå pil marker planlagt utslippspunkt Kart fra 

www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet, målestokk 1:100 000. 

2.2 Planlagt anlegg  

Oppdretter har søkt om etablering av landbasert anlegg på Svartnes Industriområde i Vardø 

kommune. Anlegget skal produsere laks i resurkuleringsanlegg. Det skal produseres fisk fra 

egg og frem til slakteklar fisk. Total årlig biomasseproduksjon er bregnet til 2800 tonn og 

forventet fôrforbruk er 3080 tonn. Anlegget vi benytte både ferskvann og sjøvann i 

produksjonen. Anleggets teknologi baserer seg på et det skal tilføres ca 40 l nytt vann pr kg fôr 

som forbrukes. Avløpet fra anlegg skal føres til sjø i Bussesundet. Plassering er vist i  Figur 2. 

http://www.fiskeridir.no/
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Figur 2. Planlagt plassering av avløpsledning for lokaliteten Bussesundet. 
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3 Bunnkartlegging og strømmålinger 

3.1 Bunnkartlegging – resipientbeskrivelse 

Bunndata er levert av Kartverket. Kvalitetssikring av data er gjort av Akvaplan-niva AS. 

Registrering av bunndata er gjort iht. krav i NS 9415:2009. Oppløsning på data er på under 10 

x 10 meter. 

Anlegget planlegges lagt på fastlandet og avløpsledning legges ut i sørlige utløp av 

Bussesundet. Fra land skråner bunnen slakt mot Barentshavet. Ca 5 km fra utslippspunktet er 

dypet ca 180 m. Det er ingen terskeldannelser mellom utslippspunkt og åpent hav. 

Undersøkelser viser at Bussesundet består tidvis av hardbunn. 

3.2 Strømmålinger – spredningsstrøm 

Det er gjort flere strømmålinger i Bussesundet for å skaffe et godt besluttningsgrunnlag. 

Målerne ble satt ut i to rigger, 1 km fra hverandre. Riggen lengst sør hadde en profilerende 

måler, som målte strøm i hele vannsøylen.  Figur 1. Resultatene på 4, 14 og 24 meter er 

presentert i tekst. Den nordligste riggen, Figur 1 hadde en punktmåler på 7 m. 

Strømmåling ble foretatt med målere fra Akvaplan-niva AS i perioden 15.11.18 til 19.12.18, på 

posisjon 70°21,227 N og 31°04,626 Ø. Dyp på målepunktene var 4, 14 og 24 meter. 

Spredningsstrøm (14 m) er vektlagt for plassering av stasjoner ved forundersøkelsen. 

Resultatene fra strømmåling på 14 meters dyp viser at hovedstrømsretning og massetransport 

av vann er definert mot øst-sørøst (150 grader) med en svak returstrøm mot nordcvest (330 

grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er 31,3 cm/s. 12,0 % av målingene er > 60 cm/s, 18,7 

% av målingene er > 50 cm/s, 26,2 % av målingene er > 40 cm/s, 40,6 % av målingene er > 30 

cm/s, 63,1 % av målingene er > 20 cm/s, 87,5 % av målingene er > 10 cm/s, 11,2 % av 

målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 1,2 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 0,1 % av 

målingene er < 1 cm/s.  

Resultatene fra strømmåling på 4 meters dyp viser at hovedstrømsretning og massetransport av 

vann er definert mot øst-sørøst (135-150 grader) med en svak komponent mot nordøst (30 

grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er 37,4 cm/s. 14,0 % av målingene er > 60 cm/s, 22,0 

% av målingene er > 50 cm/s, 35,7 % av målingene er > 40 cm/s, 57,1 % av målingene er > 30 

cm/s, 80,1 % av målingene er > 20 cm/s, 94,6 % av målingene er > 10 cm/s, 4,8 % av målingene 

er mellom 10 og 3 cm/s, 0,5 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 0,1 % av målingene er 

< 1 cm/s.  

Resultatene fra strømmåling på 24 meters dyp (bunnstrøm) viser at hovedstrømsretning og 

massetransport av vann er definert mot øst-sørøst (150 grader), med en svak returstrøm mot 

nord-nordvest (330-0 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er 29,2 cm/s. 7,4 % av målingene 

er > 60 cm/s, 13,1 % av målingene er > 50 cm/s, 22,3 % av målingene er > 40 cm/s, 39,0 % av 

målingene er > 30 cm/s, 63,5 % av målingene er > 20 cm/s, 89,8 % av målingene er > 10 cm/s, 

9,3 % av målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 0,7 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 0,2 

% av målingene er < 1 cm/s. 

Strømmåling ble videre foretatt en måling, med punktmåler, i perioden 15.11.18 til 19.12.18, 

på posisjon 70°21,690 N og 31°03,552 Ø. Dyp på målepunktet var 7 meter 

Resultatene fra strømmåling på den nordligste målingen på 7 meters dyp viser at 

hovedstrømsretning og massetransport av vann er definert mot sørøst (135 grader), med en sterk 

returstrøm mot nord-nordvest (330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er 31,9 cm/s. 2,7 

% av målingene er > 60 cm/s, 14,1 % av målingene er > 50 cm/s, 34,6 % av målingene er > 40 

cm/s, 55,8 % av målingene er > 30 cm/s, 73,2 % av målingene er > 20 cm/s, 88,9 % av 
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målingene er > 10 cm/s, 9,1 % av målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 1,8 % av målingene er 

mellom 3 og 1 cm/s og 0,1 % av målingene er < 1 cm/s. 

Maksimal strømhastighet i den målte perioden på 4 og 14 m var henholdsvis 141,3 og 127,8 

cm/s, mens den på 24 meters dyp var 118,0 cm/s. Maksimal hastighet på den nordligste 

målingen på 7 meters dyp var 78,2 cm/s. 

Vurdering av utslippsunket er gjort med bakgrunn i hovedstrømsrettning med den hensikt at 

avløp ikke skal påvirke inntak samt at avløpsvannet skal kunne transporteres ut i åpent hav og 

ikke gi lokal påvirkning på resipienten.  

 

Figur 3. Strømmåling for lokaliteten Bussesundet med inntegnet to posisjoner for strømmåling samt 

plassering av planlagt inntak og avløpspunkter. Strømrose for spredningsstrøm målt på 14 m i 2019. 
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4 Undersøkelse type B 

4.1 Faglig program 

Ved gjennomføring av undersøkelse type B i forbindelse med forundersøkelser skal det iht. 

"Veileder til krav om forundersøkelser i henhold til NS9410:2016 i forbindelse med søknad om 

akvakulturlokaliteter i Nordland, Troms og Finnmark", versjon 1, datert 04.04.2018, være 

minimum 10 prøvepunkter (stasjoner) fordelt over hele det planlagte anleggsområdet. 

Plassering av stasjonene skal gi nok informasjon til at det kan tas stilling til om videre 

overvåking i driftsfasen av anleggsområdet med B-undersøkelse er hensiktsmessig, eller om 

det er behov for alternativ overvåking.  

4.1.1 Stasjonsopplysninger 

Plassering av stasjonene ble satt for å kartlegge området rundt avløpslednngen best mulig og er 

beskrevet i figur 4 og tabell 3.  

Prøver fra stasjonene ble hentet fra dyp som varierte fra 19 meter til 22 meter. 

Stasjonsplassering i forhold til planlagt utslipp og strøm i området.  

Stasjonsplasseringen vurderes som representativ for utslippsområdet og området er egnet for 

B-prøvemetodikk. 

  

Figur 4. Stasjonsoversikt Bussesundet, forundersøkelse, 2019. Prøvetakingsstasjonene st. 1 - 10 er 

tegnet inn med fargekoder som beskriver tilstansd iht. NS 9410:2016 kap. 7.11. Spredningsdyp er målt 

på 14 m. 
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Tabell 1. Stasjonsdyp og –koordinater, Bussesundet, forundersøkelse, 2019.  

Stasjonsnummer Nordlig bredde Østlig lengde Dyp (m) Tilstand 

1 70°21.714` 31°04.124´ 20 
1 

2 70°21.676` 31°04.093´ 19 
1 

3 70°21.695` 31°04.236´ 21 
1 

4 70°21.630` 31°04.093´ 20 
1 

5 70°21.657` 31°04.217´ 21 
1 

6 70°21.675` 31°04.312´ 22 
1 

7 70°21.603` 31°04.102´ 21 
1 

8 70°21.618` 31°04.233´ 21 
1 

9 70°21.636` 31°04.321´ 22 
1 

10 70°21.654` 31°04.415´ 22 
1 

 

Feltarbeidet ble gjennomført 19.12.2018. 

4.2 Metodikk 

Sedimentprøver ble tatt hjelp av en liten grabb (250 cm2). Hvert grabbhogg ble undersøkt med 

hensyn på 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. Samlet 

gjennomsnitt for alle prøvene fastsetter lokalitetstilstanden.  

Utstyr for prøvetakingen er iht. NS 9410:2016 kap. 7.4. Surhetsgrad (pH) og redokspotensial 

(Eh) ble målt ved hjelp av elektroder og instrumentet YSI Professional Plus. 

4.3 Resultater 

Det ble funnet bløtbunn på 7 av 10 stasjoner. Øvrige deler består av fjell eller stein.  Bløtbunnen 

besto av en blanding av grus, sand og skjellsand uten innfauna. Seks stasjoner viste resultat fra 

gruppe I og II, alle var tilstand 1 "Meget god".  

Ut fra vurderingskriteriene i NS 9410:2016 er det dokumentert at lokaliteten på prøve-

tidspunktet fikk tilstand 1 – «Meget god». Det ble gjennomført totalt 14 grabbhugg med Van 

Veen grabb (0,025 m2), fordelt på 10 stasjoner lagt rundt planlagt utslippspunkt. 

Prøven fra stasjon 8 inneholdt for lite sediment til å måle gruppe II parameter og ble sett "ut" 

Det ble ikke registrert gassbobler, lukt eller bakteriebelegg i noen av prøvene.  

Resultatene fra gruppe II og gruppe III parameterne ga tilstand 1 – «Meget god» for alle 

stasjonene. 

Samlet tilstand for lokaliteten ble 1 – «Meget god». 

Resultatene fra klassifiseringen er vist i Tabell 2. Fullstendig utfylt prøveskjema med utregning 

av karakter på prøvene ligger som vedlegg. 
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Tabell 2. Resultat fra klassifisering av planlagt utslipp ved Bussesundet, 2019. 

Parameter Tilstand 

Gruppe II - parametere (pH/Eh) 

Gruppe III – parametere, (sensorisk)  

Gruppe II + III – parametere (middelverdi) 

1 

1 

1 

LOKALITETSTILSTAND 1 

 

Sammenfattende vurdering og konklusjon er gitt i kap. 6. 
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5 Undersøkelse – type C 

5.1 Faglig program 

Valg av undersøkelsesparametere, stasjonsplasseringer og type innsamlingsprogram for 

bunnprøvetakinger og andre registreringer er tilpasset til NS 9410:2016 og "Veileder til krav 

om forundersøkelser i henhold til NS9410:2016 i forbindelse med søknad om 

akvakulturlokaliteter i Nordland, Troms og Finnmark" (VFK), versjon 1, datert 04.04.2018. I 

henhold til VFK skal antall stasjoner for undersøkelse type C være iht. lokalitetens MTB, og 

ved søknad om ny MTB skal antall stasjoner være iht. omsøkt MTB (jfr. tabell 4 i kap. 8.4 i NS 

9410:2016. 

Forundersøkelsen er gjennomført med bakgrunn i MTB på 2800 tonn, noe som utløser krav om 

4 prøvetakingsstasjoner. 

En oversikt over det faglige programmet for undersøkelse type C er gitt i Tabell 3.  

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 02:2018. 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. 

 

Tabell 3. Faglig program på stasjonene ved Bussesundet, forundersøkelse, 2019. TOM = totalt organisk 

materiale, TOC = total organisk karbon, TN = totalt nitrogen, Cu = kobber, Korn = kornfordeling. 

pH/Eh = Surhetsgrad og redokspotensial.  

OK Stasjon  Type undersøkelse  

C1 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. TN. Cu. pH/Eh.  

C2 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. TN. Cu.. pH/Eh.  

C3 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. TN. Cu. pH/Eh. Hydrografi/O2 

C4 Kvantitativ bunndyrsanalyse. TOM. TOC. Korn. TN. Cu. pH/Eh.  

*Plasseringen av C3 ble justert grunnet hardbunn.  

 

5.1.1 Stasjonsplassering 

Plassering av stasjonene ble valg ut fra forundersøkelser av resipientens bunntopografi, 

foreliggende strømdata, og forventet utslippspunkt. 

Stasjon C1, C2 og C3 ble plassert i hovedstrømsretning. Stasjon C3 dekker dypeste område 

nærliggende anlegget, og innbefattet hydrografi/O₂-måling, og C4 ble plassert motstrøms. 

Plasseringen ac C3 måtte tilpasses i felt da det ble gjort flere bomskudd på hardbunn. 

Stasjonsplasseringen vurderes som representativ for forundersøkelsen iht. beskrivelse i NS 

9410:2016. 
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Stasjonsoversikt er vist i Figur 5 og en oversikt over stasjonsdyp, GPS-koordinater og 

stasjonenes avstand til utslippspunkt er gitt i Tabell 4. 

  

Figur 5. Stasjonsoversikt, Bussesundet, forundersøkelse, 2019. Spredningsstrøm er målt på 14 m, og 

rødt flagg viser plassering av strømmåler. 

 

Tabell 4. Stasjonsdyp, koordinater og avstand til utslippspunkt, Bussesundet, forundersøkelse, 2019.  

Stasjon C1 C2 C3 C4 

Dyp (m) 20 24 24 16 

GPS 70⁰21,655 N 
31⁰04,199 Ø 

Ø70⁰21,438 N 
31⁰04,642 

Ø70⁰21,509 N 
31⁰04,564 

70⁰21,782 N 
31⁰03,974 Ø 

Avst. Avløp 
(m) 

25 400 330 250 

 

5.2 Hydrografi og oksygen 

På stasjon C2 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. 

5.3 Sedimentundersøkelse 

5.3.1 Feltinnsamlinger  

Prøvene ble hentet med en 0,1 m2 bunngrabb (van Veen). Prøvematerialet ble tatt ut gjennom 

inspeksjonsluker etter at sedimentoverflaten var godkjent. Prøver for TOC, TOM, TN og Cu 

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. 
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5.3.2 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. 

5.3.3 Total nitrogen (TN)  

Etter tørking av prøvene ved 40 °C ble innhold av total nitrogen (TN) kvantifisert ved 

elektrokjemisk bestemmelse. Den interne metoden er basert på NS-EN 12260:2003 

(Vannundersøkelse – Bestemmelse av bundet nitrogen (TNb) etter oksidasjon til 

nitrogenoksider). 

5.3.4 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 av prøvene ved 40 °C ble innhold av total organisk karbon (TOC) bestemt ved 

NDIR-deteksjon i henhold til DIN19539:2016 (Investigation of solids – Temperature-

dependent differentiation of total carbon (TOC400, ROC, TIC900)). 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 02:2018. 

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 

5.3.5 Metallanalyse - kobber (Cu) 

Prøven for metallanalyse ble frysetørket før den ble oppsluttet i mikrobølgeovn i lukket 

teflonbeholder med konsentrert ultraren salpetersyre og hydrogenperoksid. Konsentrasjonen av 

kobber (Cu) ble bestemt ved hjelp av ICP-SFMS.  

Klassifisering av miljøtilstanden med hensyn til Cu ble gjennomført i henhold til 

Miljødirektoratets veileder M-608/2016.  

Tilstandsklassifisering for kobber i marine sedimenter. 

Cu mg/kg 
< 20  

Klasse I  
20 - 84  

Klasse II  
20 - 84  

Klasse III  
84 - 147  
Klasse IV  

> 147  
Klasse V  

 

5.3.6 Redoks- og pH målinger  

Det ble utført en kvantitativ kjemisk undersøkelse av sedimentet. Surhetsgrad (pH) og 

redokspotensial (Eh) ble målt ved hjelp av elektroder og instrumentet YSI Professional Plus.  

5.4 Resultater 

5.4.1 Hydrografi og oksygen  

Vertikalprofilene for temperatur, salinitet, tetthet og oksygenmetning målt på stasjon C3 ved 

Bussesundet, 2019 er vist i Figur 6.  
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Temperatur, oksygen, tetthet og saltholdighet er stabil i hele vannsøylen. Oksygenmetningen i 

bunnvannet var rundt 90 %. 

 

Figur 6. Vertikalprofiler. Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygen på stasjon C2 ved Bussesundet, 

forundersøkelse, 2019. 

5.4.2 Sediment 

5.4.2.1 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. 

TOM-nivåene var lave med verdier mellom 1,0 og 2,0 %. Også TN-nivåene var lave (0,2 – 

0,3 mg/g) mens C/N-forholdene var forholdsvis høye på C2, C3 og C4. TOC var lett forhøyet 

på stasjon C2, C3 og C4 og i tilstandsklasse II "God" og lavt på C1 med klasse I "Svært god". 

Sedimentene var meget grovkornet med pelittandel mellom 0,6 og 1,6 %. 

Redoksmålingene (pH/Eh) ga poeng 0 iht. Tillegg D i NS 9410:2016 for alle stasjonene. 

Tabell 5. Sedimentbeskrivelse, TOM (%), TOC(mg/g), TN (mg/g), C/N, kornfordeling (pelittandel % 

<0,063 mm) og pH/Eh. Bussesundet, forundersøkelse, 2019.  

St. Sedimentbeskrivelse TOM TOC nTOC Tilst.kl.* TN C/N Pelitt pH/Eh 

C1 Leire og skjellsand 1,0 1,4 19,2 I 0,2 6,8 1,2 
8,3/ 
281 

C2 Leire og skjellsand 2,0 4,6 22,4 II 0,3 16,1 10 
8,1/ 
280 

C3 
Leire og skjellsans over fjell og 
stein. 

1,4 3,3 21.0 II 0,3 13,2 1,6 
8,2/ 
281 

C4 Skjellsand 1,0 4,4 22,3 II 0,2 22,3 0,6 
8,1/ 
281 

 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). 

5.4.2.2 Kobber  

Nivået av kobber i sedimentene på stasjonene er presentert i Tabell 6. Nivåene var lave og i 

klasse I for alle stasjonene. 

Bussesundet C3 (19.02.2019) 

N70-21.509  Ø31-04.564 
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Tabell 6. Sedimentanalyser. Kobber (Cu), alle i mg/kg TS, Bussesundet, forundersøkelse, 2019. 

Tilstandsklassifisering i hht M-608/2016. 

St. Cu  Tilst.klassif. Cu  

C1 2,9 I 

C2 2,4 I 

C3 2,1 I 

C4 2,8 I 
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6 Foreløpig vurderinger 

6.1 Sammendrag og konklusjon 

6.1.1 Undersøkelse type B 

Det ble funnet bløtbunn på 7 av 10 stasjoner. Øvrige deler består av fjell eller stein.  Bløtbunnen 

besto av en blanding av grus, sand og skjellsand uten innfauna. Seks stasjoner viste resultat fra 

gruppe I og II, alle var tilstand 1 "Meget god".  

Ut fra vurderingskriteriene i NS 9410:2016 er det dokumentert at lokaliteten på prøve-

tidspunktet fikk tilstand 1 – «Meget god». Det ble gjennomført totalt 14 grabbhugg med Van 

Veen grabb (0,025 m2), fordelt på 10 stasjoner lagt rundt planlagt utslippspunkt. 

Fra et miljømessig synspunkt og iht. metodikk beskrevet i NS 9410:2016, fremstår resipienten 

for Bussesundet Ytre som en resipient uten organisk belastning. På bakgrunn av resultatene fra 

undersøkelsene og den produksjonen som er planlagt, vurderes at resipienten er godt egnet for 

fiskeoppdrett innenfor den beskrevne produksjon og fôringsregime.  

Resipienten gis Lokalitetstilstand 1 "Meget god" i henhold til beregninger i metodikk beskrevet 

i NS 9410:2016 og prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se kap.7 Vedlegg). 

Siden den planlagte produksjonen og utslippet kommer fra et landbasert anlegg må pålegg om 

undersøkelser følge av pålegg fra Fylkesmannen i utslippstillatelsen. 

  

6.1.2 Undersøkelse type C 

Resultatene fra forundersøkelsen ved Bussesundet, 2019, kan sammenholdes som følger: 

 Det ble ikke registrert oksygenkritiske forhold i vannsøylen på dypstasjonen C3. 

Oksygenmetningen i bunnvannet var ca 90 % i februar 2019. 

 TOC-nivået var lavt i sediment fra alle stasjonenene og i tilstandsklasse I "Svært god" 

(C1) og lett forhøyet på de andre stasjonene i klasse II "God". TOM og TN var lave i 

sedimentene fra alle stasjonene mens C/N-forholdene var noe høye på C2, C3 og C4. 

Kobbernivået på stasjonene var lave og i klasse I. Sedimentene var meget grovkornet 

med pelittandel mellom ,6 og 1,6 %. Redoksmålingene i sedimentet ga poeng 0 på alle 

stasjonene. 

 

Resultatene fra forundersøkelse ved oppdrettslokaliteten Bussesundet i 2019 viste at 

sedimentene ikke var belastet med organisk karbon og i klasse I "Svært god" på C1 og II "God" 

på de andre stasjonene. Kobberkonsentrasjonene var lave og i klasse I på alle stasjonene. 

Oksygenmetningen i februar var god i hele vannsøylen med 90 % i bunnvannet. 

Faunaresultater ferdigstilles senere. 
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8 Vedlegg  

Vedlegg 1 Analysebeviser 
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Vedlegg 2 Skjema (B1 og B2)  
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Vedlegg 3 Bilder av prøver ved Bussesundet 
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Vedlegg 4 Bunntopografi og 3D visning med  

 

Figur 7. Visning bunntopografi 3D Bussesundet med nummererte stasjoner (b og c) gjengitt i Figur 2. 

 

 


