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Forord 

 

Denne rapporten omhandler en forundersøkelse etter NS9410:2016, «Veileder for utfylling av 

søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert oppdrett» Fiskeridirektoratet 

(2016a) og Bjørgo og Stuevold (2016).  

 

Åkerblå AS er akkreditert for vurdering og fortolkning av resultater etter ISO 16665 (2013), SFT-

Veileder 97:03 og NS9410 (2016), samt NIVA- rapport 4548 (Berge 2002) og Veileder 02:2013 

(2015). Åkerblå AS sitt laboratorium tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Åkerblå er i en 

pågående prosess med Norsk Akkreditering for å kunne levere en akkreditert rapport for 

forundersøkelse.  

 

Tromsø 02.12.2019 
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Sammendrag 

 

Åkerblå AS har på oppdrag fra SalMar Farming AS utført og samlet sammen forundersøkelser på 

lokaliteten Larstangen. Undersøkelsene er utført i forbindelse med søknad om utvidelse av tilltatt 

MTB på lokaliteten, anslagsvis fra 3600 tonn til 6000 tonn fisk. Denne rapporten omhandler en 

kort oppsummering av resultater fra kartlegging, strømmålinger og B- og C-undersøkelser.  

 

Strømmålinger utført av på overflate (5m), dimensjonering (15m), spredning (40m), bunnstrøm 

(59m), bunnstrøm nord (54m) og bunnstrøm sør (58m; Åkerblå, 2016). Målingene for 5 meter og 

bunnstrøm hadde størst vannforflytning mot nordøst, mens det for spredningsstrøm og 

bunnstrøm nord var størst vannforflytning mot øst. Vannforflytningen på 15 meters dyp var 

størst mot sørvest og for bunnstrøm mot sørlig retning.    

 

Området for anleggsplassering er kartlagt med god oppløsning, hvor batymetri, substrattype 

(«multibeam backscatter»; hardhet) og tre-dimensjonalitet gir godt grunnlag for korrekt 

anleggsplassering.  

 

Trendovervåkning i anleggssonen (B-undersøkelse) og i overgangssonen (C-undersøkelse) gav 

god oversikt over de naturlige forekomstene av sediment, fauna og kjemiske parametere. På to 

stasjoner ble det registrert hardbunn, mens sedimentet innenfor overgangssonen besto i 

hovedsak av sand, med mindre forekomster av leire, silt og grus. Resultatene fra B-undersøkelsen 

indikerte et sedimentdekke som viste få tegn til organisk belastning og lokaliteten ble vurdert til 

tilstandsklasse 1 (meget god). Resultatene fra C-undersøkelsen viste ingen tegn til organisk 

belastning hvor samtlige 5 stasjoner ble vurdert til tilstandsklasse I (Bakgrunn; Svært god).  

 

Grunnlagsmaterialet som er brukt i forundersøkelsen indikerer at området for lokaliteten har god 

kapasitet for omsetting av tilført organisk materiale.  
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1. Innledning 

 

Forundersøkelsen analyserer anleggs- og overgangssonen og gjennomføres før 

akvakulturanlegget plasseres. Forundersøkelsen utføres også før vesentlige utvidelser og vil 

være en referanse for fremtidige undersøkelser (NS9410:2016).  

 

Krav og veiledning til forundersøkelsen gis i «Veileder for utfylling av søknadsskjema for 

tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg» (Fiskeridirektoratet, 2016a). Til en 

forundersøkelse skal det blant annet foreligge strømmålinger, kartlegging av bunnforhold, 

bunnprøver for sedimentanalyser og bunndyrsundersøkelser. Forundersøkelsen kan brukes til 

å plassere akvakulturanlegget ut fra hensyn til spredning og akkumulering av organisk 

materiale. Informasjon om retning og styrke av strømforhold er derfor nødvendig for å 

vurdere plassering av anlegget. Gode og detaljerte kart, bunnfauna (biodiversitet), kjemiske 

og geologiske analyser gir også indikasjoner på strømforholdene i området, men også om det 

finnes naturlige akkumuleringer av organisk materiale eller om det oppdages spesielle forhold 

en bør ta hensyn til ved plassering av oppdrettsanlegg og prøvetaking for fremtidige 

undersøkelser (NS9410:2016).  

 

En forundersøkelse inkluderer en referansestasjon som ikke skal inngå i regulær overvåkning. 

Referansestasjonen plasseres et godt stykke fra anleggsområdet (minst 1 km) og i et område 

med tilsvarende bunntype og forhold som det området som dekkes av forundersøkelsen. 

Referansestasjonen kan dermed brukes senere dersom det skal undersøkes om anlegget kan 

påvirke utenfor overgangssonen (NS9410:2016).  
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2. Materiale og metode 

 

Eksisterende anleggsplassering ligger utenfor Larstangen i Karlsøy kommune, Troms (figur 

2.1.1). Anlegget er plassert øst for Vannøya i Vannsundets østlige deler, i overgangen mellom 

Ullsfjorden i sør og Fugløysundet i nord.  

 

Dybden under anlegget ramme ligger på 40-78 meter, og ligger over en liten rygg hvor bunnen 

skrår gradvis øst og sør for anlegget ned mot Ullsfjordens dypområder på 400 meters dyp. Det 

er ingen terskler i området. Nærmeste matfiskanlegg er Korsnes som ligger ca. 12 km fra 

lokaliteten Larstangen. Anlegget ved Larstangen har geografisk senterpunkt 70°05.069 'N 

20°05.376 'Ø, datum WGS84. 

 

Figur 2.1.1 Plassering av lokaliteten (blå sirkel) og nærliggende anlegg. Kartet har nordlig orientering. Kartdatum 

EUREF89 (Fiskeridirektoratet, 2019). 
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Figur 2.1.2 Anleggsplassering. Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. 

Kartdatum WGS84. 

 

Bunntopografien og relativ hardhet for det aktuelle området ble kartlagt ved bruk av Olex 

tilkoblet multistråle ekkolodd Wassp (Havbrukstjenesten, 2016a).  

 

Strømmålinger er utført av Åkerblå AS (Åkerblå, 2016).  

 

Stasjoner for B-undersøkelsen er spredt innenfor tiltenkt rammeplassering. Utførelse av B-

undersøkelsen er gjort av Åkerblå AS (Åkerblå, 2019a). 

 

 C-undersøkelsen ble gjort av Åkerblå AS (Åkerblå, 2019b).   

 

Målinger for hydrografi ble gjennomført samtidig med C-undersøkelsen av Åkerblå AS 

(Åkerblå, 2019b).  

 

Ut fra bunntopografi, sedimentanalyser, data fra strømmålinger, anleggsplassering og maks 

tillatt biomasse (MTB) blir utbredelsen på antatt overgangssone estimert.  
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3. Resultater 

 

3.1 Kartlegging 

Data fra kartlegging av området er utført av Åkerblå AS, og området er kartlagt av servicebåt 

«Blåstål» med Olex tilkoblet multistråle som viser dybder, bunntopografi og hardhet i aktuelt 

område. Relativ bunnhardhet gir et uttrykk for havbunnens evne til å reflektere signaler. Bløtt 

sediment gir svakere refleksjon og vises med blå farge. Det samme gjelder bratte områder. 

Hardere, flatere områder som reflekterer signaler effektivt vises med fargeskala fra grønt via 

gult til rødt. Relativ hardhet gir kun et bilde av havbunnens «synlige» overflate og når ikke 

lenger ned i sedimentet (Olex AS, pers medd). Resultatene fra bunnkartlegging kan derfor kun 

brukes veiledende ved f. eks. valg av hva slags anker som skal brukes.  

 

Kartlegging viser at bunnen under anleggsområdet skrår fra den nordlige mot den sørlige 

delen av anlegget (figur 3.1.1). Relativ hardhet av sedimentet ser ut til å vise en direkte 

sammenheng mellom topografien, hvor det grunnere området i nord var hardest og større 

flatere og dypere områder viste mykere bunnforhold (figur 3.1.2).  

 

 
Figur 3.1.1 Oversikt over nærområdet til lokaliteten med tilsendt bunndata. Anlegget inntegnet med ramme og 

fortøyningsliner.  Kartet er nordlig orientert og mørkere blå farge representerer dypere områder. Datum 

WGS84. 
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Figur 3.1.2 Relativ hardhet på sedimentet rundt anlegget; Rødt er hardest, gult litt «mykere» og mørkest blå er 

mykest. Kartet er nordlig orientert. Datum WGS84. 

 

 

 

 

  



Larstangen                     

 

Dokument B.5.5.23-F v2.00  Side 11 av 29 

3.2 Strømmålinger 

Strømmålinger er utført av Åkerblå AS. Målinger for 5 meters dyp, samt for sprednings- og 

bunnstrøm ble utført i perioden 25.05-28.06.2016, mens det for 15 meters dyp ble utført i 

perioden 26.05-19.06.2016. Posisjonen for samtlige målepunkter er presentert i tabell 3.1. 

Det er målt strøm på 5, 15, 40, 59, 54 og 58 meters dyp (Åkerblå, 2016). Strøm på 

spredningsdypet vil bli vektlagt for plassering av stasjoner til miljøundersøkelser samt 

vurdering av overgangssonen rundt anlegget.   

 

Resultater fra målingene viser at strømmen på lokaliteten beskrives som svært sterk på 5 og 

15 meters dyp med gjennomsnitt på hendholdvis 13,4 cm/s og 10,5 cm/s. Strømhastigheten 

for spredningsstrøm, bunnstrøm, bunnstrøm nord og bunnstrøm sør beskrives som sterk med 

et gjennomsnitt på henholdsvis 8,5 cm/s, 6,7 cm/s, 5,7 cm/s og 7,1 cm/s (figur 3.2.1; Åkerblå, 

2016). 

 
Tabell 3.1 Koordianter for de forskjellige måledyp på Larstangen (Åkerblå 2016).  

Måledyp Koordinater 

5 meter 70°05.053’ N; 20°05.619’ Ø 

15 meter 70°05.053’ N; 20°05.619’ Ø 

40 meter (spredningsdyp) 70°05.013’ N; 20°05.569’ Ø 

59 meter (bunnstrøm) 70°05.013’ N; 20°05.569’ Ø 

54 meter (bunnstrøm nord) 70°05.170’ N; 20°05.545’ Ø 

58 meter (bunnstrøm sør) 70°04.902’ N; 20°05.635’ Ø 
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Figur 3.2.1. Strømrosene viser strømhastighet for forskjellige retninger (15 graders sektorer) og dybder (Åkerblå, 

2016). 

 

Rapporten indikerer at relativ vannutskiftning ved 5 og 15 meters dyp er hovedsakelig 

orientert i henholdsvis nørdøstlig og sørvestlig retning. Ved sprednings- og bunnstrøm var 

hovedstrømsretningen i henholdsvis østlig og nordøstlig retning. Målt bunnstrøm nord og sør 

for anlegget hadde en hovedstrømsretning mot sør-sørøst (Figur 3.2.2; Åkerblå, 2016). 
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Figur 3.2.2. Relativ vannutskiftning per 15 graders sektor (Åkerblå, 2016). 
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Figur 3.2.3. Antall målinger tatt for relativ vannutskiftning per 15 graders sektor (Åkerblå, 2016). 
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3.3 B-undersøkelse 

B-undersøkelse er utført ved Larstangen av Åkerblå AS den 08.11.2019 (Åkerblå, 2019a). Det 

ble tatt prøver ved 19 prøvestasjoner (Figur 3.3.1; Tabell 3.3.1). Anlegget ligger over en liten 

rygg der bunnen skrår gradvis øst og sør for anlegget ned mot Ullsfjordens dypområde på ca. 

400 meter (Åkerblå, 2019a; vedlegg 1). Sedimentet under anlegget bestod i hovedsak av sand 

og skjellsand, med noe grus på elleve stasjoner. To stasjoner (st. 2 og 6) ble vurdert til å være 

hardbunnsstasjoner.  

 

Det ble observert flerbørstemarker ved elleve av 19 stasjoner med et antall fra 1 – 20 individer 

per stasjon. Skjell ble registrert ved tre stasjoner, krepsdyr ved to stasjoner og pigghuder ved 

en stasjon.  

 

Det ble registrert noe lukt og mykere sediment ved seks stasjoner, og en stasjon ble registrert 

med sterk lukt (st. 14). De resterende stasjonene viste få tegn til organisk belastning. Kjemiske 

målinger ble tatt ved 16 bløtbunnstasjoner, mens ved en bløtbunnstasjon var for lite sediment 

til å utføre kjemiskemålinger. De kjemiske målingene viste naturlige verdier til noe lavere enn 

naturlige verdier ved fjorten stasjoner, mens to stasjoner viste tydeligere tegn til organisk 

påvirkning. De sensoriske og kjemiske undersøkelsene fikk tilstand 1 «meget god» (Åkerblå, 

2019a).  

 

Samlet fikk undersøkt område i B-undersøkelsen miljøtilstand 1, som er beste tilstand ved B-

undersøkelse (Åkerblå, 2019a).  

 

Tabell 3.3.1 Hovedresultater fra B-undersøkelse (Åkerblå, 2019a).  

Hovedresultater fra B-undersøkelsen 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gruppe II pH/Eh 1,00 Gruppe II pH/Eh 1 

Gruppe III Sensorisk 0,44 Gruppe III Sensorisk 1 

Gruppe II + III  0,69 Gruppe II + III  1 

Dato feltarbeid 08.11.2019 Dato rapport 14.11.2019 

Lokalitetstilstand 1 

 Delresultater fra B-undersøkelsen 

Antall grabbstasjoner 19 Antall grabbhugg 26 

Type sediment 
Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende 

Sand Skjellsand Grus 

Antall grabbstasjoner  med følgende tilstand (gruppe II og III) 

Tilstand 1 13 Tilstand 3 2 

Tilstand 2 4 Tilstand 4 0 

Indeks (illustrert tilstand) 
1 2 3 4 
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Figur 3.3.1 Topografisk kart (nordlig orientering) med avmerking av anlegget og prøvestasjoner.  

Blå firkant; Tilstand 1, Grønn firkant; Tilstand 2, Gul firkant; Tilstand 3, Rød firkant; Tilstand 4. Kartdatum 

WGS84 (Åkerblå, 2019a). 

 

 
Figur 3.3.2 3D bilde med prøvestasjoner for B-undersøkelse (firkanter). Kartet har nord-nordøstlig orientering. 

Kartdatum WGS84 (Åkerblå, 2019a). 
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3.4 C-undersøkelse 

 

Det ble gjort prøvetaking for C-undersøkelse den 15.03.2019 av Åkerblå AS. C-undersøkelsen 

ble gjort med fem stasjoner. Dette er mindre antall stasjoner for en MTB på ≥ 6000 tonn ifølge 

NS 9410:2016, men stasjonene som er tatt gir et godt grunnlag av forholdene i 

overgangssonen og anses som tilstrekkelig for å få et overblikk over tilstandsklassen for 

lokaliteten.  

 

Nærstasjonen (LAR-1) ble opprettet i overgangen mellom anleggssonen og overgangssonen 

ca. 25 meter øst fra merdkant, hvor det i henhold til spredningsstrømmen og forrige B-

undersøkelse var forventet størst påvirkning. LAR-2 ble plassert i ytterkanten av 

hovedstrømsretningen nordøst for anlegget i henhold til NS9410:2016. LAR-3 og LAR-4 ble 

plassert langs et transekt henholdsvis 297 meter og 180 meter øst-nordøst for anlegget. LAR-

5 ble plassert 221 meter sørvest for anlegget for å overvåke mulig tilførsel av organisk 

materiale i retning av returstrømmen. 

 

Bunnforholdene i ved samtlige stasjoner var meget gode, og bestod i hovedsak av sand 

innblandet leire og silt, med mindre forekomster av grus (Tabell 3.4.1; Figur 3.4.1; vedlegg 2). 

Det kunne ikke registreres noe tegn til lukt, mørk farge eller andre forhold som indikerer 

organisk akkumulering fra naturlige kilder, og alle undersøkte kjemiske og sensoriske 

parametere viste beste tilstandsklasse (Åkerblå, 2019b). Innholdet av kobber og sink i 

sedimentet viste beste tilstandsklasse, mens innholder av karbon (TOC) ble klassifisert til 

tisltand II (god) ved samtlige stasjoner.  

 

Bunndyrsanalysene klassifiserte samtlige stasjoner til tilstand meget god eller svært god. De 

fleste av artene var forurensningstolerante, noe som kan peke mot noe påvirkning i området, 

men det påpekes at disse artene kan det være vanlige, også ved ikke belastede områder. 

 

Tabell 3.4.1 Kornfordeling. Leire og silt er definert med kornforstørrelser < 0,063 mm, sand er definert med 

kornstørrelser fra 0,063-2 mm, og grus er definert med kornstørrelser > 2 mm. 
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Figur 3.4.1. Stasjonsplassering C-undersøkelse hvor stasjonene er presentert med navn LAR-X, med 

stasjonstype etter stasjonsnavnet (CX). Pilen viser hovedretning for spredningsstrømmen. Kartdatum: WGS84. 
 

 
Figur 3.4.2. Overgangsonens utstrekning (gul linje) etter vurdering av parameterenes strøm, batymetri, 

sedimenthardhet, planlagt anleggsplassering og MTB. Katdatum: WGS84.  
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3.5 Hydrografi 

 

CTDO profil ble målt fra overflaten til like over bunnen ved stasjon LAR-3 på posisjon 

70°05.073’ N, 20°06.255’ Ø  (Åkerblå, 2019b; figur 3.5.1).  

 

Saliniteten steg jevnt nedover i hele vannsøylen fra 30‰ til 35‰ ved bunnen. Temperaturen 

var svært stabil og lå rundt 4°C i hele vannsøylen. Oksygenmetning (%) og oksygeninnholdet 

(mg/l) var relativt stabilt gjennom hele vannsøylen som tyder på homogene vannmasser.  

 

Klassifisering (Veileder 02:2013) av oksygeninnholdet, målt ved fjernstasjonen er innenfor den 

beste tilstandsklassen I; «meget god».  

 

 
Figur 3.5.1 Temperatur (°C), salinitet (‰), oksygeninnhold (mg/l) og oksygenmetning (%) fra overflaten og ned 

til bunnen for prøvepunktet.  
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3.6 Referansestasjon forundersøkelse (C-undersøkelse).  

Det er tatt prøve fra referansestasjon (Åkerblå, 2019b), hvor sedimentet i hovedsak besto av 

sand, leire og silt, med mindre innslag av grus. Referansestasjonen ble klassifisert etter 

veileder 02:2018 med tilstandsklasse I (Svært god). Referansestasjonen er tatt på posisjon 70° 

03.903 N / 20° 05.378 Ø, vel 1800 meter for anlegget (Figur 3.6.1). 
 

 
Figur 3.6.1. Stasjonsplassering C-undersøkelse og referansestasjon (rød sirkel). Pil angir hovedretning for 

spredningsstrømmen (Åkerblå, 2019b).  
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4. Diskusjon 

 

Det er ikke utført modellering av utslipp fra planlagt anlegg og utstrekningen av 

overgangssonen er derfor vurdert ut ifra tilgjengelige strømmålinger (Åkerblå, 2016), samt 

bunntopografi og de veiledende avstander som er gitt i NS 9410:2016. 

 

Ved vurdering og fastsettelse av overgangssonen til C-undersøkelser er det i henhold til 

NS9410 (2016) oppgitt ulike veiledende avstander fra ytterste prøvestasjon (C2) til anlegget 

avhengig av produksjon (MTB) på lokaliteten. Veiledende avstand ved produksjon på ≥ 6000 

tonn på lokaliteten er ca. 500 meter fra anlegget. Ut fra strømmålinger forventes det at 

overgangssonen har noe større utstrekning i hovedstrømretningen øst/nordøst, samt i 

returstrømmens retning vest/sørvest. Grunnet den skrånende bunnen fra land forventes 

overgangssonen å ha en redusert utstrekning i nordlig retning.  

 

Bunnen rundt lokaliteten er skrånende fra land med grunnere områder mot land nord for 

anlegget, og det blir dypere mot øst og til dels mot sør. LAR-1 (C1) ble plassert like øst for 

anleggsrammen da det er her man kan forvente størst grad av akkumulering som følge av 

spredningsstrømmen. Ved senere C-undersøkelser vil denne stasjonen flyttes ut fra resultat 

fra videre B-undersøkelser. Stasjon LAR-2 representerer ytterkanten av antatt overgangssone 

438 meter øst/nordøst for anleggsrammen i hovedstrømretningen på spredningsdyp. 

Stasjonene LAR-3 og LAR-4 ble begge plassert i antatt overgangssone øst for anlegget, 

henholdsvis 297 og 180 meter fra anleggsrammen. LAR-3 er plassert i et noe dypere område i 

skråningen mot øst. Stasjon LAR-5 ble plassert i returstrømmens retning 221 meter sørvest for 

anlegget for å undersøke om organisk materiale akkumuleres også i denne retningen. En 

referansestasjon (LAR-ref) ble plassert 1800 meter sør for lokaliteten. 

 

Denne stasjonsplasseringen vurderes til å gi et grundig bilde av eventuell utvikling i resipienten 

til anlegget, med hovedfokus på området i hovedstrømretning øst for anlegget.  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1 Bilder sediment B-undersøkelse  
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Vedlegg 2 Bilder sediment C-undersøkelse  

 
Figur V2.1 Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer. 

 
Figur V2.2 Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer. 

 
Figur V2.3 Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer. 

 


