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Forord 

 

Forundersøkelsen presenterer kortfattet resultater fra batymetrisk kartlegging, strømmålinger, 

hydrografiske data og B- og C-undersøkelser fra det omsøkte anleggsområdet og 

overgangssonens utstrekning. Forundersøkelsen vil gi et bilde av anleggets influensområde og vil 

fungere som en referanse for fremtidige undersøkelser. 

 

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 02:2018. 

Åkerblå AS sitt laboratorium tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025.  
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Sammendrag 

 

Åkerblå AS har på oppdrag fra SalMar Farming AS utført forundersøkelse på lokaliteten 

Langneset. Undersøkelsene er utført i forbindelse med søknad om drift. Denne rapporten 

omhandler en kort oppsummering av resultater fra kartlegging, strømmålinger og B- og C-

undersøkelser.  

 

Strømmålinger utført av Åkerblå AS beskriver strømmen på lokaliteten som svært sterk med 

gjennomsnittlig strømhastighet ≥ 2cm på alle dyp. Målingene viste at hovedstrømretningen ved 

5m, 15m og ved spredningsdypet er mot øst, med returstrøm mot vest. Ved bunnen er strømmen 

noe sterkere mot vest, men med sterk returstrøm mot øst. 

 

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. 

Sedimentet i området for lokaliteten består i hovedsak av grov sand, og i mindre grad grus, silt 

og leire. Faunanalysene viser at stasjone C1, C5 og referansestasjonen fikk tilstand I (svært god), 

mens stasjon C2, C3 og C4 ble klassifisert med tilstand II (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 omfatter en redegjøring av sjøbunnmiljøet i området rundt et planlagt eller 

eksisterende akvakulturanlegg og grunngir overvåkingsmetodikk som skal overvåke 

miljøpåvirkning/tilstanden i resipienten. Forundersøkelser kreves ved etablering av anlegg og 

før en vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg for å kunne konstatere påvirkning på miljøet 

før og etter en ny kilde er introdusert (NS9410:2016). Forundersøkelsen varierer noe i krav og 

omfang mellom fylker hvor det er laget egne veiledere.  

 

Data som skal inngå i en forundersøkelse etter NS9410: 

- Strømmålinger fra ulike dyp for å god informasjon om strømmønsteret (i praksis 4 dyp) 

- Kartunderlag med tilstrekkelig oppløsning 

- Kartlegging som angir substrattype  

- Tredimensjonale bunnkart 

- Bunnprøver til partikkelanalyse for beskrivelse av bunnsubstratet 

- B-undersøkelsens gruppe II- og III- parametere 

- Bunndyrsundersøkelser på minst tre stasjoner 

- Referansestasjon minst 1 km fra anlegget i et område med representativ sjøbunn som 

anlegget 

 

Fylkesmessige føringer for forundersøkelse formulert for fylkene Trøndelag (2018); Nordland, 

Troms og Finnmark (2018) og Sogn og Fjordane (udatert):  

- Makro infauna 

- Hydrografi på dypeste C-stasjon 

- Partikkelfordeling 

- TOC og totalt organisk materiale 

- Total nitrogen 

- B-parametere og kobber fra prøven nærmest anlegget 

- B-undersøkelse med minimum 10 stasjoner innenfor anleggsområdet; vurdering av 

alternativ overvåking. 

- Vurdering av bæreevne og plassering/ orientering av anlegget 

 

Et supplement som angår C-undersøkelsen finnes i Presisering av standard NS 9410:2016 

(2019), utstedt av Miljødirektoratet, hvor blant annet strømvurderinger og C2-stasjonens 

plassering er beskrevet.  

 

På bakgrunn av resultater fra bunnkartlegging og strømdata avgrenses utstrekningen av 

anleggs- og overgangssonen i forundersøkelsen. Videre blir miljøovervåking diskutert, hvor 

utsatte områder blir identifisert og stasjonsoppsett for overvåking av miljøpåvirkningen blir 

satt. Forundersøkelsen presenterer videre resultater fra miljøundersøkelser utført i 

forbindelse med utredningen.    
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2. Materiale og metode 
 

Planlagt anleggsplassering av oppdrettslokaliteten Langneset ligger sør for Vannøya, på 

nordsiden av Vannsundet i Karlsøy kommune, Troms og Finnmark fylke. Da undersøkelser er 

gjort som forundersøkelse for søknad om etablering av nytt anlegg, er det ingen ramme eller 

fortøyninger på lokaliteten ved prøvetakingstidspunktene. Nærmeste andre matfiskanlegg er 

Langås sørvest, og Korsnes sørøst, for det planlagte anlegget (figur 2.1.1-2.1.4). Planlagt 

anlegg vil bestå av en rekke med 7 bur orientert V/NV-Ø/SØ, og har geografisk senterpunkt 

70°03.076 'N 19°46.051 'Ø, datum WGS84. 

 

 
Figur 2.1.1 Planlagt plassering av lokaliteten (blå sirkel) og nærliggende anlegg (røde sirkler). Kartet har nordlig 

orientering. Kartdatum WGS84 (Fiskeridirektoratet, 2019). 
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Figur 2.1.2 Planlagt anleggsplassering, fortøyningsliner og posisjon strømmålinger (røde flagg). 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 på Åkerblås egen båt 23.03.2019 (Åkerblå, 2019).  

 

Strømmålinger er utført av Åkerblå AS i perioden desember 2018 til april 2019 (Åkerblå, 

20192).  

 

Stasjoner for B-undersøkelsen er spredt innenfor tiltenkt rammeplassering ved tidsunkt for 

undersøkelsen. Anleggskonfigurasjonen er noe endret i denne reviderte forundersøkelsen 

(august 2021), men det vurderes at utført B-undersøkelse dekker anleggssonen som viste 

homogene bunnforhold. Utførelse av B-undersøkelsen er gjort av Åkerblå AS 23.01.2019 

(Åkerblå, 20193). 

 

Stasjoner for C-undersøkelsen ble plassert tilpasset tiltenkt rammeplassering ved tidspunkt 

for undersøkelsen 13.11.2018. Anleggskonfigurasjonen er noe endret i denne reviderte 

forundersøkelsen (august 2021), men det vurderes at utført C-undersøkelse gir et 

representativt bilde av bunnforholdene i overgangssonen før en eventuell etablering. C-

undersøkelsen ble gjort av Åkerblå AS (Åkerblå, 2018).  Forslag til stasjoner ved en eventuell 

ny C-undersøkelse ved maks belastning finnes i kap 4.  

 

Målinger for hydrografi ble gjennomført som en del av C-undersøkelsen (Åkerblå, 2018).  

 

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

tillatt biomasse (MTB) blir utbredelsen på antatt overgangssone estimert i kapittel 4.  
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3. Resultater 

 

3.1 Kartlegging 

Data fra kartlegging av området er kartlagt av Åkerblås båt «Bergnebb» 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 anlegget er relativt bratt med dybder mellom 38-88 meter 

(figur 3.1.1 -3.1.2). Sør for anlegget ut fra land fortsetter skråningen bratt ned mot 

Vannsundets dypere områder med dybder rundt 230 meter. Relativ hardhet av sedimentet 

ser ut til å vise en sammenheng med topografien med mye gult og grønt – dvs. en mellomting 

mellom hardt og mykt (figur 3.1.3; Åkerblå, 2019). Dette stemmer også overens med 

sedimentprøvene fra både B- og C-undersøkelsene som presenteres senere i 

forundersøkelsen. 

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

fortøyningsliner (Åkerblå, 2019). Kartet er nordlig orientert og mørkere blå farge representerer dypere områder. 

Datum WGS84, kart fra Statens kartverk. 
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Figur 3.1.2 Planlagt anleggsramme med 3-dimensjonal fremstilling av bunntopografien (Åkerblå, 2019). Kartet er 

orientert mot norvest og mørkere blå farge representerer dypere områder. Datum WGS84, kart fra Statens 

kartverk. 

 

 
Figur 3.1.3 Relativ hardhet på sedimentet rundt anlegget; Rødt er hardest, gult litt «mykere» og mørkest blå er 

mykest (Åkerblå, 2019). Kartet er nordlig orientert. Datum WGS84, kart fra Statens kartverk. 
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3.2 Strømmålinger 

Strømmålinger er utført av Åkerblå AS i perioden desember 2018 til mars 2019, og ble gjort 

på to posisjoner i rammen, 70°03.055 N 19°45.834 Ø og 70°03.031 N 19°46.168 Ø. Det er målt 

strøm på 5, 15, 45 (spredning) og 73 (bunn) meters dyp (Åkerblå, 20192). Strøm på 

spredningsdypet ble 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 med 

gjennomsnittlig strømhastighet ≥ 2cm på alle dyp. Maksimal strømhastighet beskrives også 

som svært sterk på alle dyp. Prosent nullmålinger (<1 cm/s) er mindre enn 10% på alle dyp, 

noe som tyder på god vannutskiftning. Målingene viste også at hovedstrømretningen ved 5m, 

15m og ved spredningsdypet er mot øst, med returstrøm mot vest. Ved bunnen er strømmen 

noe sterkere mot vest, men med sterk returstrøm mot øst (figur 3.2.1; Åkerblå, 20192). 

 
Figur 3.2.1. Strømhastighet og strømretning under hele perioden for forskjellige retninger og dybder (Åkerblå, 

20192). 
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Strømrapporten viser at relativ vannutskiftning hovedsakelig er orientert i østlig retning, med 

unntak av ved bunnen hvor den er noe større mot vest (figur 3.2.2; Åkerblå, 20192). 

 

 
Figur 3.2.2. Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektor (Åkerblå, 20192). 
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3.3 B-undersøkelse 

B-undersøkelse er utført på stedet av Åkerblå AS, med feltarbeid i januar 2019 (Åkerblå, 

20193). Ved tidspunkt for undersøkelsen ble det tatt 18 prøvestasjoner ved det planlagte 

anleggsplottet (figur 3.3.1; tabell 3.3.1) Anleggskonfigurasjonen er noe endret siden dette 

med færre bur enn planlagt (figur 3.3.2). Sedimentet i området for lokaliteten består av grov 

sand og skjellsand. Dybden på de prøvetatte stasjonene varierte fra 35 til 133 meter (Åkerblå, 

20193; vedlegg 1).  

 

Dyreliv ble registrert på samtlige stasjoner, med bunngravende børstemark som dominerende 

gruppe (Åkerblå, 20193).  

 

Kjemiske og sensoriske undersøkelser viste for alle stasjoner beste tilstand (Åkerblå, 20193).  

 

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

B-undersøkelse (Åkerblå, 20193).  

 
Tabell 3.3.1 Hovedresultater fra B-undersøkelse (Åkerblå, 20193).  

Hovedresultater fra B-undersøkelsen 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,00 Gr. II pH/Eh 1 

Gr. III Sensorikk 0,13 Gr. III Sensorisk 1 

Gr. II+III 0,07 Gr. II + III 1 

Dato feltarbeid 23.01.19 Dato rapport 08.02.19 

Lokalitetstilstand 1 

 
Delresultater fra B-undersøkelsen 

Ant. grabbstasjoner 18 Ant. grabbhugg 25 

Type sediment 
Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende 

Sand/skjellsand Grus - 

Antall grabbstasjoner  (gruppe II og III) med følgende tilstand 

Tilstand 1 18 Tilstand 3 0 

Tilstand 2 0 Tilstand 4 0 

Indeks illustrert tilstand 
1 2 3 4 

↑ 
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Figur 3.3.1 Bilde med tidligere planlagt anleggskonfigurasjon og prøvestasjoner for B-undersøkelse. Blå firkant; 
Tilstand 1, Grønn firkant; Tilstand 2, Gul firkant; Tilstand 3, Rød firkant; Tilstand 4. Kartet har nordlig orientering. 
Kartdatum WGS84 (Åkerblå, 20193).  

 

 
Figur 3.3.2 Bilde med planlagt anleggskonfigurasjon og prøvestasjoner for B-undersøkelse (blå firkanter). Blå 

firkant; Tilstand 1, Grønn firkant; Tilstand 2, Gul firkant; Tilstand 3, Rød firkant; Tilstand 4. Kartet har nordlig 

orientering. Kartdatum WGS84 (Åkerblå, 20193).  
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3.4 C-undersøkelse 

 

Det ble gjort prøvetaking for C-undersøkelse i november 2018 av Åkerblå AS, og undersøkt 

område (Figur 3.4.1) er beskrevet under. C-undersøkelsen ble gjort med fem stasjoner i tillegg 

til en referansestasjon. Dette er ifølge NS 9410:2016 tilstrekkelig antall stasjoner for en MTB 

på ≥ 5999 tonn. Ved tidspunkt for undersøkelsen ble prøvestasjonene lagt med hensyn til det 

først  planlagte anleggsplottet. Dette er noe endret i senere tid, og foreslått stasjonsplassering 

til eventuelt neste C-undersøkelse finnes i diskusjonsdelen.  

 

Bunnforholdene i anleggssonen bestod i hovedsak av sand med små innslag av grus, leire og 

silt (Tabell 3.4.1; vedlegg 2). Det kunne ikke registreres noe tegn til lukt, farge eller andre 

forhold som indikerer organisk akkumulering fra naturlige kilder og alle undersøkte kjemiske 

og sensoriske parametere viste beste tilstandsklasse (Åkerblå, 2018).  

 

På prøvestasjonene i estimert overgangssone ble det også i hovedsak registrert sediment 

bestående av sand med små innslag av grus, leire og silt. Alle kjemiske og sensoriske 

parametere viste beste tilstandsklasse (meget god) (Åkerblå, 2018). 

 

Stasjonen C2 som ligger i ytterkant av overgangssonen hadde også sediment som de øvrige 

stasjonene. Sensorisk og kjemiske undersøkelser viste beste tilstandsklasse på alle undersøkte 

parametere (Åkerblå, 2018). 

 

Totalt sett viser denne C-undersøkelsen at forhold i sediment og fauna i undersøkt område er 

naturlig og ikke synlig påvirket av ytre faktorer. Sediment fremstår som naturlig friskt, og 

undersøkte kjemiske og sensoriske parametere er alle innenfor de to beste tilstandsklasser 

(Åkerblå, 2018). Analysen av kornfordeling viser at delen av sedimentet som ikke er stein eller 

skjellsand i hovedsak består av sand, med noe innblanding av silt og leire (Tabell 3.4.1; Figur 

3.4.1). 

 

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

kornstørrelser fra 0,063 – 2 mm, og grus er definert med kornstørrelser > 2 mm. Manglende data er merket med 

i.a. 

 
 

 

Stasjon Leire og Silt (%) Sand (%) Grus (%) 

VanV-1 0,8 88 11 

VanV-2 1,1 101 <1 

VanV-3 2,9 88 11 

VanV-4 0,7 101 <1 

VanV-5 4,9 81 15 

VAN-REF 5,6 90 7 
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Figur 3.4.1. Plassering av tidligere planlagt anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, målepunkt 

for strømundersøkelse (gult utropstegn), antatt utstrekning av overgangssonen (gul linje) og prøvestasjon med 

faunatilstand: blå = Svært/meget god tilstand, grønn = god tilstand, gul = moderat tilstand, oransje = dårlig 

tilstand og rød = svært/meget dårlig tilstand. Tall representerer stasjonsnummer (1 = VANV-1 osv) og R = 

referansestasjonen. Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. 

Kartdatum WGS84. 
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3.5 Hydrografi 

Salinitet, temperatur og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og til like over bunnen ved 

strømriggen (posisjon 70°03.031 ‘N 19°46.168 ‘E) i april 2019 (figur 3.5.1). Denne ble tatt etter 

C-undersøkelsen, da oksygensensoren ikke fungerte ved målingen under C-undersøkelsen. 

Både saltholdighet (‰) og temperatur (°C) viste svært stabile verdier gjennom hele 

vannsøylen, og holdt seg rundt 33,8 ‰ og 3,3 °C. Oksygenmetningen (%) og oksygeninnholdet 

(mg/l) fluktuerte noe men sank relativt sakte fra ca. 99,2 % og 10,7 mg/l ved vannoverflaten 

til ca. 98,9 % og 10,5 mg/l ved bunnen. Både oksygenmetningen og oksygeninnholdet ble 

klassifisert til beste tilstand (tilstandsklasse I, svært god; tabell V6.3). 

  

 
Figur 3.5.1 Salinitet (‰), temperatur (°C), oksygenmetning (%) og oksygeninnholdet (mg/l) fra overflaten og ned 

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

Det er tatt prøve fra en referansestasjon, VAN-6, hvor det ble registrert 862 individer fordelt 

på 74 arter, og stasjonen ble klassifisert i nedre det av intervallet for svært god tilstand. 

Referansestasjonen er tatt på posisjon 70°.02.617 N / 19° 50.666 Ø, vel 2700 meter øst for 

planlagt anleggsplassering ved tidspunkt for undersøkelsen (Åkerblå, 2018; Figur 3.6.1). 
 

 
Figur 3.6.1. Stasjonsplassering C-undersøkelse og referansestasjon med tidligere planlagt anleggsramme.  
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4. Diskusjon 

 

Det foreligger ingen modellering av utslipp fra det planlagte anlegget og utstrekningen av 

overgangssonen er derfor vurdert ut ifra tilgjengelige strømmålinger (Åkerblå, 20192), samt 

sedimentanalyser, bunntopografi, anleggsplassering, 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 inntil 

5999 tonn på lokaliteten er ca. 500 meter fra anlegget. Strømbildet stemmer godt overens 

med bunntopografien og landkonturene i området, og følger i stor grad land og i retning Ø. Ut 

ifra strømbildet og topografien på lokaliteten kan det forventes at partikler fra utslipp vil 

sedimentere øst og sørøst for anlegget. I returstrømmens retning mot vest er overgangssonen 

estimert noe kortere i utstrekning, og nord for anlegget antas det liten akkumulering av 

organisk avfall. Utstrekningen av vurdert overgangssone for anlegget er derfor noe mindre inn 

mot land i nordlig retning fra anlegget enn veiledende avstand (figur 4.1). 

 

Stasjon C2 (LAN-2) foreslås plassert i ytterkant estimert overgangssone, ca. 500 meter øst for 

anlegget i hovedstrømretningen. Stasjon C1 (LAN-1) er plassert i anleggssonen øst for anlegget 

der det kan forventes størst påvirkning. Denne stasjonen vil etter utført B-undersøkelse flyttes 

til delen av anlegget det er påvist størst påvirkning. C3 (LAN-3) er lagt øst for anlegget mellom 

C1- og C2-stasjonen for å overvåke en eventuell gradient med påvirkning fra anlegget i 

hovedstrømretningen. Stasjonen C4 (VanV-4) ble lagt i skråningen sørøst for anlegget for å se 

om det akkumuleres organisk materiale der som følge av den relativt bratte skråningen. C5 

(LAN-5) ble lagt vest for anlegget for å fange opp eventuell påvirkning i retning av 

returstrømmen. Det vurderes at stasjonsplassering vil gi et godt bilde av påvirkning av 

resipienten (figur 4.1). 

 

På tross av strømpåvirkning og noe lite sediment ved noen grabbstasjoner (fem stasjoner) på 

B-undersøkelsen, var det likevel tilstrekkelig antall bløtbunnstasjoner til at ordinær B-

undersøkelse ansees som hensiktsmessig overvåkningsmetodikk ved lokaliteten. 
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Figur 4.1 Estimert utstrekning av overgangssonen (gul linje), og foreslåtte stasjoner (brune sirkler) for neste C-

undersøkelse. Kartet er nordlig orientert og mørkere blå farge representerer dypere områder. Datum WGS84, 

kart fra Olex. 
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Vedlegg 

 

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

Det ble tatt bilder av sedimentet fra ett hugg per stasjon etter at grabben ble tømt i 

plastbaljen, men før vask (Figur V9.1 – V9.3). Bildet 6A = referansestasjonen VAN-REF. 

  

Figur V9.1 Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.  

 

  

Figur V9.2 Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer. 

 

  

Figur V9.3 Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer. 

 


