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Notat 
Til: Knive Laks Vardø as 

Kopi:  

  

  

Sak: Bussøysundet. Forundersøkelse (Ref: APN-60700). Vurdering av mulig 
påvirkning på sårbare naturressurser  

 
 

Sårbare naturressurser 
I forbindelse med planene om etablering av landbasert oppdrett i Svartnes industriområde har Akvaplan-
niva vurdert mulig påvirkning fra det landbaserte anlegget til verneområder og naturressurser i området 
for Knive Laks as. Foreliggende notat inngår som en del av forundersøkelsen for etableringen og skal kun 
brukes som en del av denne utredningen.   
 
Figur 1 viser oversiktskart for lokalisering av det landbaserte anlegget for smolt og postsmolt . Anlegget 
plasseres inn i området regulert for industri (N3 og N7) i henhold til reguleringsplanen Svartnes-
Bussesundet, plankart 1 Vardø kommune. Figur 2 viser MOB-områder (modell for miljøprioriteringer) som 
ligger i nærheten av den aktuelle lokasjon for anlegget (NOFO, 2018). MOB-områdene er inndelt i A-, B- 
og C-ressurser, og angir områder som er prioriterte for beskyttelse ved en beredskapssituasjon. MOB A, 
B og C har ulik grad av prioritering, hvor A betyr at området skal prioriteres høyest ved en akutt 
forurensningssituasjon, noe som igjen betyr A er vurdert som mest verdifullt. 
 
 

Figur 1: Oversiktskart over Bussesundet og Vardø. Rødt rektangel markerer området hvor Knive Laks as 
planlegger å etablere anlegget for postsmolt og matfiskproduksjon. Kartkilde: http://kart.gulesider.no/.  

http://kart.gulesider.no/


Akvaplan-niva AS  Dato: 11-04-2019 

Postboks 6066 Langnes, 9296 Tromsø Forfatter: Kjetil Sagerup, Hector Andrade, Jonny Nikolaisen 

Org.nr: NO 937 375 158 MVA  Tel:  +47 975 98 976 

www.akvaplan.niva.no Epost: jonny.nikolaisen@akvaplan.niva.no  

   

Akvaplan-niva AS. Notat - 60700 
02-01-2019 - Side 2 av 6 

 

 
 
 
 

 
 
Figur 2: MOB (modell for miljøprioriteringer) områder i sjø i nærheten av planlagt lokalitet for 
landbasert anlegg. Rødt kryss = anleggets plassering. Kilde: NOFO kartverk 2018 
(https://cop.nofo.no/share/25dbd3c10cca). 

 
 
I det aktuelle området er Bussesundet, beliggende omtrent 100 m vest, klassifisert som MOB B for vinter. 
I dette 9.92 km2 området er det observert noen hundre grønlandssel og sundet fungerer som 
overvintringsområde for ender, særlig stellerand, praktærfugl, ærfugl og havelle. Stellerand er 
kategorisert som sårbar (VU) og ærfugl og havelle som nært truet (NT) i den norske rødlisten for arter 
(Henriksen og Hilmo, 2015). Det fremkommer også at selve havneområdet Svartnes brukes som 
overvintringsområdet for havelle, stellerand, ærfugl og praktærfugl. Dette er også observert i andre 
havner som Båtsfjord og Vardø. Vestre del av Reinøysundet, inkludert Vardø havn, omtrent 2,5 km 
nordvest, er klassifisert som MOB A om vinteren. Dette 5,14 km2 området er også et overvintringsområde 
for stellerand, praktærfugl, ærfugl og havelle. Hornøya og Reinøya naturreservat ligger 4,5 km fra 
anlegget i luftlinje. Naturreservatet er vernet på bakgrunn av rikt dyre og fugleliv. Det er en viktig kaste- 
og hvileplass for havert og store mengder sjøfugl hekker i det 2.32 km2 naturreservatet. Spesielt viktige 
arter er krykkje, gråmåke, svartbak, toppskarv, lomvi, polarlomvi, alke og lunde. Lomvi er kritisk truet 
(CR), krykkje, polarlomvi og alke er sterkt truet (EN), mens lunde er vurdert som sårbar (VU) i den norske 
rødlista (Henriksen og Hilmo, 2015). Hornøya er i tillegg utpekt som referanseområde for 
bestandsundersøkelser av sjøfugl i Norge og har slik en tilleggsverdi som vitenskapelig og pedagogisk 
referansepunkt.  
 
 

https://cop.nofo.no/share/25dbd3c10cca
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Andre sårbare ressurser 
I tillegg til Hornøya og Reinøya naturreservat (Figur 2) ligger det to verneområder på land nært 
lokaliteten. Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat, omtrent 2 kilometer mot nordvest ble opprettet 
for å bevare et stort myrkompleks. Det meste av myrarealene består av tuejord, tjern og små vatn. I 
Næringsdalen mot vest er myrene av bakkemyrtype. Fuglelivet er rikt med smålom, myrsnipe, tyvjo og 
lappspurv (Naturbase, 2018a).  Oksevatnet landskapsvernområde, omtrent 1 km fra anlegget, har formål 
å bevare et sammenhengende system av israndmorener og spor etter isdirigert drenering. Landskapet er 
skogløst og består for det meste av lave åser (Naturbase, 2018b).   
 
Så å si hele den Norske kystlinjen er gyteområder for en eller flere arter fisk. Langs hele kysten av 
Varangerhalvøya gyter lodde. Lodde gyter ved botnen, hovedsakelig på dyp fra 20–60 m på sand, grus 
og singelbunn (Havforskningsinstituttet, 2019). Torsk gyter i Syltefjorden (Fiskeridirektoratet, 2018), men 
det ser ikke ut til at torsk har forhold for å gyte lengre øst. Rognkjeks har tidligere gytt i området 
(Havforskningsinstituttet, 2018), men siden mye av tareskogen har blitt beitet ned av kråkeboller har det 
ikke blitt observert gyting av rognkjeks det siste 10-året i området ifølge lokalkjente fiskere (Pers.kom Tor 
Kristensen, 2018).  
 
Det er svær viktig fiskefelter over hele kysten. Langs kysten av Varangerhalvøya pågår det fiske hele året 
med både aktive og passive redskaper (Figur 3).  

 

  
 
Figur 3: Fiskeriaktivitet langs kysten av Varangerhalvøya. Grå skravering angir områder for passive 
redskaper, rosa skravering aktive redskaper, rød fyllfarge er låssettingsplasser, mens de to oransje 
feltene er skjellforekomster. Rødt kryss = anleggets plassering. Kilde: Fiskeridirektoratet, 2018 
(https://kart.fiskeridir.no/).    

https://kart.fiskeridir.no/
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I Bussesundet kan det finnes anadrom laksefisk deler av året. De tre artene laks, sjøørret og sjørøye 
er vanlige anadrom fisk i Øst-Finnmark. I tillegg har det de siste årene blitt fanget en ny anadrom art, 
pukkellaks, som ses på som en introdusert og svartelistet art. Pukkellaksen har blitt observert i mer 
enn 100 norske elver og er spesielt et problem i Øst-Finnmark. De tre artene laks, sjøørret og sjørøye 
har ulike beite- og gytevandringer. Laksesmolten går til havs og kommer tilbake som voksen 

gytemoden fisk, mens sjøørret og sjørøye vandrer ut i havet og blir i nærområdet til elven 
hovedsakelig i sommerhalvåret. Både sjørøye og sjøørret vandrer ut til sjøen en til tre ganger før den 
blir kjønnsmoden som seks til niåring. Sjøørret oppholder seg litt lengre i sjøen (2-4 måneder) enn det 
sjørøya (1-2 måneder) gjør for hver gang disse vandrer ut. Både sjøørret og sjørøye oppholder seg 
nært vassdraget hvor den hører hjemme. Sjørøye vandrer sjelden mer enn 20 km fra munningen, 

mens sjøørreten kan vandre litt lengre. Siden de nærmeste elvene med anadrom laksefisk ligger 15 
km (Kibergselva) mot sørøst og 19 km (Austerelva) mot vest/nordvest fra Bussøysundet, vil ikke 

dette være et primæroppholdsområde for noen av de anadrome fiskeslagene (Figur 4).  
 
 

Figur 4: Kart fra Havforskningsinstituttet som viser lakseførende vassdrag i Vardø og deler av 
Båtsfjord kommune (Sandfjordelva). Orange linje er lakseførende vassdrag, mens rød prikk viser hvor 
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langt laksen og da også sjørøye og sjøørret kan vandre. Rødt kryss = anleggets plassering. 

http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html.  

 

 

Skipstrafikk 
Anlegget for landbasert oppdrett er planlagt plassert innenfor moloen på Svartnes og i området som er 
regulert til industriformål. Svartnes er i dag en industrihavn med regulær trafikk av båter (Figur 5). 
Oppdrettsanlegget vil generere noe ekstra trafikk i form av båter som leverer fôr og brønnbåt for utførsel 
av slaktefisk. Det er to seilingsleder nært land, henholdsvis innenfor og utenfor Vardø, og en seilingsled 
for båter over 5000 BT ca 40 km nordøst av Vardø (Figur 5). Selve oppdrettsanlegget ligger på land og vil 
derfor ikke påvirke skipstrafikken i området ut over å generere noe ekstra trafikk til Svartnes havn.  
 

 
Figur 5: Skipstrafikk registrert fra AIS for skip over 15m, data fra 2016. Kilde: Kystverket, 2019 

(https://a3.kystverket.no/kystinfo).  

 

Påvirkning på sårbare naturressurser 
Et settefiskanlegg vil produsere næringsstoffer i form av næringssalter og partikulært organisk avfall. I 
tillegg vil rester etter medisin, rester etter miljøgifter fra fôret, eventuelle, vaskemidler og eventuelle 
plasttilsetningsstoffer og plast (mikroplast fra slitasje) fra karene følge avløpsvannstrømmen. 
Avløpsvannet fra produksjonen vil slippes ut gjennom en avløpsledning til Busesundet. Utslippet vil kreve 
utslippstillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.  
 
Bussesundet er strømsterkt, se egen rapport om strømforholdene og resipienten hvor avløpsledningen er 
tenkt plassert. Næringsstoffer og andre stoffer i avløpsvannet vil bli fortynnet og tatt hånd om av 
resipienten. Krav til undersøkelser av resipienten vil følget en eventuell tillatelse.  
 

http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html
https://a3.kystverket.no/kystinfo
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Viktige naturressurser i området er fisk, sjøfugl og marine pattedyr. I tillegg er Tjuvholmen og tilnærmet 
hele Skagen og Skagodden av Vardøya regulert som friluftsformål i reguleringsplanen.  
 
Et landbasert oppdrettsanlegg i Svartnes industriområde vil ha generell lav påvirkning på de prioriterte 
naturressursene og på friluftsområdene i området under forutsetning av at kravene i utslippstillatelse 
overholdes. Så fremt resipienten kan ta imot næringsstoffene fra anlegget forventes ikke økt begroing av 
fjæresonen i friluftsområdene. Reinøya og Hornøya naturreservat ligger på andre siden av Vardøya, og to 
strømsterke sund mellom anlegget og naturreservatet tilsier at anlegget ikke vil kunne påvirke reservatet. 
Ordinær drift av oppdrettsanlegget vil hovedsakelig tilsi tilførsel av næringsstoffer til Bussesundet. 
Driftsformen vil minimere sjansene for at det må brukes medikamenter for avlusning i anlegget. 
Bussesundet og Reinøysundet er prioriterte MOB B og A om vinteren på grunn av overvintrende sjøfugl. 
Sjøfugl er imidlertid ikke følsom for økt næringstofftilgang og en eventuell økt begroing. Påvirkning på 
overvintrende fugler anses derfor som svært liten til neglisjerbar.  
 
Den økte båttrafikken i området som anlegget måtte generere vil utgjøre kun en liten andel av trafikken 
som passerer eller går til og fra Svartnes og Vardø. Det forventes derfor ikke at båttrafikken utgjør noen 
økt belastning på sårbare naturressurser i området.   
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Forord 

Foreliggende undersøkelse er gjennomført av Akvaplan-niva AS på oppdrag fra Knive Laks 
Vardø AS. I forbindelse med planlagt landbasert produksjonsanlegg av laks på Svartnes, i 
Vardø kommune, i Finnmark fylke, ønsket bedriften å få utført miljøundersøkelse type B ved 
utslippspunktet for planlagt utslipp av produksjonsvann. I henhold til tillatelse til virksomhet 
etter forurensningsloven ved lokalitet Svartnes, er kravet at det skal utføres en B-undersøkelse 
ved det planlagte utslippspunktet. Denne undersøkelsen er gjennomført i henhold til NS 
9410:2016 som omfatter sedimentundersøkelser, faunavurderinger og bunntopografiske 
registreringer. 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.  

Knive Holding skal søke om tillatelse til en årlig produksjon på 4.000.000 smolt og1400 tonn 
matfisk, laks. 

 

Jonny Nikolaisen Akvaplan-niva 
Prosjektleder. Feltarbeid og 
rapport 

Feltinnsamling og prøvetaking ved Bussesundet ble utført den 19.12.2018. 

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 Vardø Havn og mannskap for samarbeidet med undersøkelsen og 
feltarbeidet. 

 

Tromsø den 12.04.2019  

 

Jonny Nikolaisen 

Prosjektansvarlig  
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1 Innledning 

Formålet med B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden på lokaliteten i henhold til NS 
9410:2016 som omfatter sediment- og faunavurderinger.  

Undersøkelsene vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk belastning, samt egnethet for 
oppdrettsvirksomhet. 

Knive Laks Vardø AS ønsker å søke om tillatelse til produksjon av 4.000.000 stk smolt og 1400 
tonn laks på land. 

Figur 1 viser et kartutsnitt av Bussesundetet. 

 
Figur 1. Oversiktskart ved Bussesundetet. Andre akvakulturtillatelser er markert med lokalitetsnummer 
og navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet, målestokk 1:100 000. 
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2 Faglig program og metodikk 

Undersøkelsen er tilpasset formålet da B-undersøkelse er designet for Miljøovervåkning av 
bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg og 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.  

B-undersøkelsen er en trendovervåkning av bunnforholdene under og i den umiddelbare 
nærheten et akvakulturanlegg. Sedimentprøver tas ved hjelp av en grabb (min. 250 cm2). Hvert 
grabbhogg blir undersøkt med hensyn på tre grupper av sedimentparametre; faunaundersøkelse, 
kjemisk undersøkelse (pH og redoks potensial) og en sensorisk undersøkelse (forekomst av 
gassbobler, lukt, sedimentets konsistens og farge, samt tykkelse av deponert slam). Sediment-
parametrene 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 AS 
pH måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Redox-måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Posisjonsbestemmelse – GPS map 62s. For posisjon på stasjoner. 
Digital kamera 



 

Knive Laks Vardø AS, B-undersøkelse, desember 2018, Bussesundet  
Akvaplan-niva AS Rapport 60700.01 5 

3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi 

3.1 Drift 
Det har ikke vært akvakultur produksjon med utslipp til resipienten tidligere. Knive Laks Vardø 
AS a skal søke tillatelse for å produsert laks i landanlegg. Årlig fôrforbruk beregnes til 3080 
tonn. Avløpet vil bli ført til sjø gjennom en utslippsledning.  Utslippsvannet vil ha lavere 
saltholdighet enn omkringliggende sjøvann og det meste av året vil temperaturen på 
avløpsvannet være høyere enn i reisipient. Anlegget vil driftes med RAS-teknologi. Alt vann 
som benyttes gjennom RAS-anlegget vil bli filtrert med filter som har duk på ca 40 μ. Spylevann 
fra filtrene vil gå til avløp, i sjø, sammen med filtrert overløp.  

Dominerende strømretning på spredningsdyp (14 m) er mot Sør-øst (150 grader) med en 
returstrøm mot nord-vest (330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er målt til 31,3 cm/s. 
Høyeste strøm-hastighet er målt til 127,8 cm/s. 87,5 % av målingene er > 10 cm/s og 0,1 % av 
målingene er < 1 cm/s (Hermansen, 2019). 

3.2 Stasjonsopplysninger 
Stasjonene som ble undersøkt er beskrevet i Figur 2 og Tabell 2. Landanlegget får sitt utslipp 
til resipienten utenfor Svartnes på et planlagt dyp på ca. 20 m. Utslippet vil kunne få 
gjennombrudd til overflaten. Fra land på Svartnes skråner bunnen jevnt og slakt ut fra land 
ned til ca. 30 meters dyp i Bussesundetet. Herfra skråner bunnen jevnt ut til Barentshavet. Det 
er ingen terskeldannelser mellom det planlagte utslippspunktet og Barentshavet. Stasjonene er 
lagt i henhold til forventet influensområde fra utslippspunktet.  
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Figur 2. Dybdekart ved Bussesundete. Prøvetakingsstasjonene st.1 – 10 er tegnet inn med fargekoder 
som beskriver tilstand iht NS 9410:2016, kap 7.11. Strømrose hentet fra strømrapport, 
Hermansen,2019. APN 60700.03 

 

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

Stasjonsnummer Nordlig bredde Østlig lengde Dyp 
1 70°21.714` 31°04.124´ 20 
2 70°21.676` 31°04.093´ 19 
3 70°21.695` 31°04.236´ 21 
4 70°21.630` 31°04.093´ 20 
5 70°21.657` 31°04.217´ 21 
6 70°21.675` 31°04.312´ 22 
7 70°21.603` 31°04.102´ 21 
8 70°21.618` 31°04.233´ 21 
9 70°21.636` 31°04.321´ 22 

10 70°21.654` 31°04.415´ 22 
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4 Resultater   

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

Tabell 3. Resultat fra klassifisering av anleggssonen ved Bussesundet. 

Parameter Tilstand 

Gruppe II - parametere (pH/Eh) 

Gruppe III – parametere, (sensorisk)  

Gruppe II + III – parametere (middelverdi) 

1 

1 

1 

LOKALITETSTILSTAND 1 

 

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 obeservert 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. 



 

Knive Laks Vardø AS, B-undersøkelse, desember 2018, Bussesundet  
Akvaplan-niva AS Rapport 60700.01 8 

5 Litteratur 

Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) §§ 35 og 36. 

ISO 5667-19, 2004. Guidance on sampling of marine sediments. 

Norsk Standard NS 9410:2016. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakultur-
anlegg. 

Hermansen.S, 2019. Knive Laks Vardø AS, Strømmålinger Bussesundet 4 m, 14 m, 24 m 

 og 7 m 

www.fiskeridir.no 

 



 

Knive Laks Vardø AS, B-undersøkelse, desember 2018, Bussesundet  
Akvaplan-niva AS Rapport 60700.01 9 

6 Vedlegg: 

6.1 Skjema (B.1 og B.2) NS 9410:2016 

  

Prøveskjema B.1

Gr Parameter Poeng Prøvepunkt Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B% H%

B B B B B B H B H H 70 30

I Dyr > 1mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 ut

-60 -70 -61 -67 -65 -79 ut

140 130 139 133 135 121

pH/Eh 0 0 0 0 0 0 0 ut 0 0

Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 ut 1 1

Tilstand, gruppe II 1
B uf f er -
t emp 4,0 C Sjø- t emp 1,0 C

Sediment -
t emp 3,0 C

pH sjø OR P sjø -60 mV Eh sjø 140 mV 200 mV

III Gassbobler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1

2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

3

4 LOKALITETSTILSTAND: 

pH / Eh ID side 1 av 2 sider

Jonny Nikolaisen

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Ja (0)   Nei (1)

Eh (mV)
ORP

med ref. verdi

Prøvetakingsansvarlig:

f ra figur 0,00

8,12
R ef eranse-
elekt rod e

19.12.2018

Lokalitet: Bussesundet Lokalitetsnr: NA

Firma: Knive Laks Vardø AS Dato:

verdi

Ja (4)  Nei (0)

Farge
Lys/grå (0)

Brun/sort (2)

Lukt

Ingen (0)

Noe (2)

Sterk (4)

Konsistens

Fast (0)

Myk (2)

Løs (4)

Grabb- 
volum (v)

v < 1/4 (0)

1/4 < v < 3/4 (1)

v > 3/4 (2)

Tykkelse på 
slamlag

t < 2 cm (0)

2 < t < 8 cm (1)

t > 8 cm (2)

Sum

Korrigert ('*0,22) 0,15

Tilstand prøve

Tilstand gruppe III 1

0,08

1Tilstand gruppe II og III

Tilstand prøve

pH/Eh

Tilstand
Korr.sum

Indeks

Middelverdi

Grabb ID
K 21

< 1,1

Middelverdi gruppe II og III

APN 18

1,1 - <2,1

2,1 - <3,1

≥3,1 1
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7 Bilder av prøver ved Bussesundet  

 

St 
1 

  

St 
2 

  

St 
3 

  

St 
4 

  

St 
5 
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St 
6 

  

St 
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St 
8 

  

St 
9 

  

St 
10 
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7.1 Bunntopografi og 3D visning 

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

 


