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Sammendrag

Rapporten er en gjennomgang av modellert innlagringsdyp av avløpsvann fra et planlagt landbasert anlegg, Litløya i 
Flatanger kommune. Modellen Visual Plumes beregner innlagringsdyp, spredning og fortynning av avløpsvann i en 
resipient, basert på utslippets fysiske egenskaper, samt karakteristisk vannstrøm og hydrografi ved lokaliteten. 
Planlagt utslippspunkt ligger vest for Litløya (64°31.142 N, 10°53.985 Ø), med en røråpning på 50 meters dyp.

Modellresultatene viser at trajektorie og fortynning av utslippskyen avhenger av sesongvariasjoner i hydrografi i 
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sommerperioden viser modellresultatene at utslippet ikke vil nå overflaten.
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1. Innledning

Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Bjørøya AS modellert innlagringsdyp, spredning og fortynning av 
avløpsvann fra et planlagt landbasert anlegg ved Litløya i Flatanger kommune (Figur 1.1). Analysen er 
gjennomført med den numeriske modellen Visual Plumes. Modellen beregner utslippets trajektorie i det det 
forlater røråpningen basert på kunnskap om utslippets egenskaper, samt karakteristisk vannstrøm og 
hydrografi ved lokaliteten. Modellresultatene gir en indikasjon på hvor i vannsøylen utslippet vil innlagres; 
om det vil synke til bunn, innlagres i vannsøylen eller om det vil stige til overflaten. For å unngå eutrofiering 
og forurensning av overflatevannet, er det ønskelig at utslippet ikke når overflaten.

Aqua Kompetanse AS har stått for måling av hydrografi og vannstrøm ved lokaliteten, modellering og 
vurdering av modellresultater, samt rapportering. Rapporten presenterer modellert innlagringsdyp basert på 
tilgjengelig data ved modelleringstidspunktet. Presisjonen i modelleringen avhenger av kvaliteten på nevnt 
data. Leseren oppfordres til å studere følgende presentert data og figurer nøye.

 
Figur 1.1: Oversiktskart over Litløya i Flatanger kommune. Innrammet kartutsnitt i rødt viser undersøkelsesområdet ved 
Litløya. Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex.
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2. Bakgrunnsstoff

2.1 Innlagringsdyp
Innlagringsdypet er der et utslipp oppnår likevekt med de omkringliggende vannmassene (resipienten) etter 
at det har forlatt røråpningen. Utslippet fra landanlegget vil enten stige eller synke når det forlater røret, 
avhengig av om tettheten på utslippet er lavere eller høyere enn resipienten. Utslippet vil blandes med 
omkringliggende vannmasser og utslippsskyen vokser. Denne blandingen vil enten senke eller øke tettheten 
i utslippsskyen og når tilstrekkelig fortynning av utslippsskyen har funnet sted vil resipienten og utslippet ha 
samme tetthet, utslippet slutter å stige eller synke, og innlagringsdypet er nådd. Når innlagringsdypet er nådd 
vil utslippet fortsette å spres horisontalt med vannstrømmen i området og fortynnes ytterligere (Figur 2.2.1).

Den vertikale sjiktningen i resipienten vil variere over tid, og innlagringsdypet vil dermed også variere mellom 
sesonger. Dersom utslippet har lavere tetthet enn resipienten vil det stige i det det forlater røråpningen. Om 
vinteren, når det er svakere vertikal sjiktning i vannsøylen, kan utslippsskyen forventes å stige og innlagres 
på grunnere dyp enn det vil om sommeren når det er sterk vertikal sjiktning som vil forhindre videre stigning. 
At utslippet innlagres under overflaten er særlig kritisk om sommeren når varmt overflatevann og god tilgang 
på sollys legger til rette for vekst av alger og planteplankton. Ved tydelig lagdeling og lite blanding i øvre del 
av vannsøylen vil overflatelaget være relativt stillestående. Hvis utslippet fra landanlegget tilfører 
næringssalter til overflatevannet, kan dette føre til økt primærproduksjon, uønsket algevekst og redusert 
vannkvalitet (bl.a. lavere oksygennivå og redusert sikt) som videre kan føre til oksygenfattig dypvann som 
følge av nedbrytning av biomasse. Ved å sørge for at innlagringen skjer under overflatevannet vil man 
forhindre forurensning og eutrofiering av overflatelaget.

2.2 Hydrografi
Innlagringsdypet til et utslipp bestemmes av tettheten på utslippet i forhold til tettheten i vannet omkring 
utslippspunktet. Vannets tetthet, masse per volumdel (kg/m3), er i hovedsak avhengig av temperatur og 
salinitet. Tettheten kontrollerer vannsøylens vertikale struktur, med tettere vannmasser dypere i vannsøylen. 
Ved å øke saliniteten og senke temperaturen øker tettheten, og ved å senke saliniteten og øke temperaturen 
avtar tettheten. Hvis en vannprofil viser at tettheten endres raskt med økende dybde har man en pyknoklin 
– et delingslag mellom to vannlag som har ulik tetthet, enten på grunn av forskjell i temperatur eller salinitet 
(hhv. termoklin og haloklin), eller en kombinasjon av de to. Om sommeren er det ofte en slik pyknoklin i 
nærheten av overflaten, da temperaturen i overflaten øker som et resultat av varmere lufttemperaturer, 
samtidig som saliniteten synker på grunn av økt ferskvannstilførsel fra land. Overflatelaget vil da ha lavere 
tetthet enn vannmassene under, og man vil ha en stabil vertikal sjiktning i vannsøylen. Om vinteren 
forsvinner ofte dette overflatelaget, når temperaturforskjellene mellom luften og havoverflaten er mindre 
og det er økt miksing i vannsøylen forårsaket av kraftigere vær. En hydrografiprofil har derfor vanligvis mindre 
tetthetsforskjeller i vannsøylen om vinteren enn om sommeren.
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Figur 2.2.1: Skisse over hvordan et utslipp, som originalt har lavere tetthet enn resipienten, oppfører seg i det utslippet 
forlater røråpningen og potensielt innlagres i vannmassene. Figurkilde: Berge et al., 2018.
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3. Data og metode

3.1 Område- og lokalitetsbeskrivelse
Lokalitet Litløya ligger i Flatanger kommune i en vik vest for Knottenfjorden (Figur 1.1). Aqua Kompetanse 
har anbefalt et utslippspunkt på 50 meters dyp øst for Litløya (64°31.142 N, 10°53.985 Ø, Figur 3.1.1). 
Utslippspunktet ligger 140 meter fra land, i en skråning som ender i et skjermet basseng på omtrent 106 
meters dyp. Bassenget er avskåret fra Knottenfjorden med en innsnevring i batymetrien. Det er i tillegg 
anbefalt et inntakspunkt på 70 meters dyp (64°31.193 N, 10°54.010 Ø, Figur 3.1.1), som ligger 96 meter nord 
for utslippspunktet.

Figur 3.1.1: Undersøkelsesområdet ved Litløya. Plassering av foreslått utslipps- og inntakspunkt (røde firkanter), 
strømrigg (grønt kryss) og CTD-stasjon (gult kryss). Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex.

3.2 Visual Plumes
Innlagringsdypet til utslippet, samt spredning og fortynning av utslippsskyen, beregnes med den numeriske 
modellen Visual Plumes utarbeidet av W. E. Frick (Frick et al, 2001) og distribuert av United States 
Environmental Protection Agency (U.S. EPA). Inngangsdata i modellen er utslippets egenskaper, vannstrøm 
og hydrografidata fra lokaliteten.

3.3 Utslippsdata
Bjørøya har søkt om en årlig produksjon av 2400 tonn postsmolt og 11600 tonn matfisk ved et landbasert 
anlegg ved Litløya. Avløpsvannet fra postsmolt- og matfiskanlegget samles i et avløpsrør og utslippet 
modelleres samlet. ScaleAQ har utført beregninger rundt egenskapene til avløpsvannet, blant annet 
vannmengde, fysiske egenskaper som salinitet og temperatur, samt konsentrasjon av næringssalter (Tabell 
3.3.1). Røråpningen er rettet mot øst og plassert på 50 meters dyp i modellen, med en røråpning på 500 
millimeter i diameter.

Maksimal vannmengde som slippes ut fra anlegget ved maksimal fôring, er 140 m3/t og 699 m3/t fra hhv. 
postsmolt- og matfiskanlegget. Den største delen av utslippet vil bestå av avløpsvann fra matfiskanlegget. 
Temperatur og salinitet på avløpsvannet er lik for begge anleggene, hhv. 13 ˚C og 22 ppt. I modelleringen 
antas det at disse verdiene er konstante over tid og gjennom ulike sesonger.
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Tabell 3.3.1: Utslippsinformasjon for postsmolt- og matfiskanlegget ved Litløya oppgitt av ScaleAQ, samt modellverdier 
benyttet i Visual Plumes.

3.4 Vannstrømdata
Vannstrømdata av god kvalitet er en forutsetning for å gi et realistisk estimat av utslippets spredning og 
fortynning. For at vannstrømmen skal være representativ bør målepunktet ligge så nært røråpningen som 
mulig og måleserien inneholde vannstrømdata fra flere dyp.

Aqua Kompetanse AS har målt vannstrøm i planlagt utslippspunkt ved Litløya (64°31.163 N, 10°54.131 Ø, 
Figur 3.1.1). Det er målt vannstrøm i hele vannsøylen i perioden 11.03.–04.05.2020 (Hiorth, 2020), i henhold 
til NS 9425-2:2003. For å måle vannstrøm er det benyttet en 400 kHz akustisk strømmåler produsert av 
Nortek AS, som er satt opp til å måle vannstrøm hvert tiende minutt. I modelleringen er det brukt tre 
statistiske verdier på vannstrømmen: gjennomsnittstrøm, 5 %-vannstrøm (den høyeste av de laveste 5 % 
registreringene) og 95 %-vannstrøm (den laveste av de høyeste 5 % registreringene). Det er 95 meter dypt i 
målepunktet og strømhastighet og strømretning for fire dyp jevnt fordelt i vannsøylen er brukt i modellen 
(Tabell 3.4.1). Vannstrømhastighet og vanntransport for de fire dypene benyttet i modellen, 30, 40, 50, og 
60 meters dyp, presenteres i Figur 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4.

Måleposisjonen ved Litløya er lokalisert i en vik i Knottenfjorden, omsluttet av land i vest og i sør, og med et 
grunnere parti i øst. Batymetrien ved lokaliteten ser ut til å være avgjørende for både strømretning og 
strømhastighet ved lokaliteten. Størst vanntransport er rettet mot sør i alle dyp (nærmere bunn dreier 
vanntransporten noe mot øst), med en mindre sekundærkomponent mot nord. Lokaliteten er ikke tydelig 
påvirket av tidevannet, men det antas at tidevannet er drivkraften til vannstrømmen.

Tabell 3.4.1: Statistikk for vannstrømmålinger utført ved Litløya i perioden 11.03.–04.05.2020 for fire dyp benyttet i 
Visual Plumes (Hiorth, 2020).

Dybde (m)
30 40 50 60

Gjennomsnittshastighet (cm/s) 3.18 2.91 2.86 2.84

5 % – vannstrøm (cm/s) 0.47 0.45 0.43 0.45

95 % – vannstrøm (cm/s) 8.27 7.61 7.09 7.32

Andel nullstrøm (%) 9.5 10.3 10.4 10.9

Hovedstrømretning sør sør sør sør

Oppgitt av ScaleAQ
Postsmolt Matfisk

Modellverdi

Produksjon (tonn) 2400 11600 -

Temperatur (˚C) 13 13 13

Salinitet (ppt) 22 22 22

Spillvann (m3/t) 140 699 839
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Figur 3.4.1: Vannstrømhastighet (cm/s) og vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 30 meters dyp ved Litløya 
i perioden 11.03.–04.05.2020 (Hiorth, 2020).

Figur 3.4.2: Vannstrømhastighet (cm/s) og vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 40 meters dyp ved Litløya 
i perioden 11.03.–04.05.2020 (Hiorth, 2020).

Figur 3.4.3: Vannstrømhastighet (cm/s) og vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 50 meters dyp ved Litløya 
i perioden 11.03.–04.05.2020 (Hiorth, 2020).
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Figur 3.4.4: Vannstrømhastighet (cm/s) og vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 60 meters dyp ved Litløya 
i perioden 11.03.–04.05.2020 (Hiorth, 2020).

3.5 Hydrografidata
Det er innhentet 9 CTD-profiler fra samme posisjon ved Litløya gjennom ulike sesonger (Tabell 3.5.1, Figur 
3.1.1). Profilene er innhentet av Aqua Kompetanse en gang i måneden siden mars 2020 til d.d. Målingene er 
utført med en CTD modell SD204, som er satt opp til å måle hvert andre sekund mens den senkes ned og 
hales opp gjennom vannsøylen. Data presentert i denne rapporten er målt på down-cast (målinger gjort fra 
overflaten og ned til bunnen).

Samlet representerer de 9 CTD-profilene hydrografien man kan forvente ved Litløya gjennom hele året. CTD-
profilene er lokalisert 115 meter fra selve utslippspunktet, men målt hydrografi regnes som representativ for 
hele fjordbassenget.

Tabell 3.5.1: Oversikt over måletidspunkt, posisjon og maks dybde for CTD-profiler ved Litløya (Aqua Kompetanse AS).
Måletidspunkt Posisjon Dyp (m)

11.03.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 98

04.05.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 97

08.06.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 94

13.07.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 96

09.09.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 97

06.10.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 97

09.11.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 95

09.12.2020 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 95

08.01.2021 64°31.117 N, 10°54.116 Ø 95

Tetthetsprofilen fra CTD-profilene som er brukt i modellkjøringen presenteres i Figur 3.5.1 (se Vedlegg A for 
salinitet- og temperaturprofiler). Tetthetsprofilene fra sommersesongen viser en vertikal sjiktning med et 
relativt tynt og ferskt overflatelag, mens profilen fra høstmånedene viser svak vertikal sjiktning og dypere 
overflatelag. Vinterprofilene viser en godt mikset vannsøyle med liten til ingen vertikal sjiktning.
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Figur 3.5.1: Tetthet (kg/m3) målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) for 9 CTD-profiler innhentet ved Litløya.
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4. Resultater

Modellen er kjørt for hver av de 9 tetthetsprofilene innhentet ved Litløya. Figur 4.1, 4.2 og 4.3 presenterer 
hhv. vertikal bane, horisontal bane og fortynning av utslippsskyen under maksimal produksjon ved anlegget 
og med gjennomsnittlig vannstrømhastighet i resipienten. Modellresultatene viser at utslippsskyen i stor 
grad påvirkes av sesongforskjeller i tetthet. I sommermånedene innlagres utslippet på 18–36 meters dyp, 
med øvre yttergrense som når 4–29 meters dyp (røde grafer i Figur 4.1). Om høsten innlagres utslippet på 
24–31 meters dyp for to av profilene (06.10.2020 og 09.11.2020), mens med profilen fra 09.09.2020 stiger 
utslippet til 10 meters dyp (grønne grafer i Figur 4.1). Modellresultatene viser at utslippsskyen vil nå 
overflatelaget om vinteren (blå grafer i Figur 4.1). Gjennom hele året vil sentrum av utslippet dreie mot sør 
ut fra røråpningen (Figur 4.2). Modellen beregner at utslippsskyen gjennomsnittlig vil være 40–100 ganger 
fortynnet i en horisontal avstand på omtrent 17 meter fra røråpningen om sommeren og høsten (Figur 4.3). 
Modellresultater for vintersesongen viser at i en horisontal avstand på omtrent 18 meter fra røråpningen vil 
utslippsskyen være nesten 200 ganger fortynnet. Resultater fra modellkjøring med svakere og sterkere 
vannstrøm i resipienten presenteres i Vedlegg B.

Figur 4.1: Modellert vertikal bane for utslippsskyen ved Litløya ved gjennomsnittlig vannstrømhastighet i resipienten. 
Utslippspunktet er til venstre i figuren, havoverflaten er opp og havbunnen er ned. Heltrukken linje representerer 
senterlinjen i utslippet og stiplet linje representerer yttergrensen til utslippsskyen. Modellen er kjørt for ni vertikale 
tetthetsprofiler fra tre ulike sesonger: sommermåneder (røde grafer), høstsesong (grønne grafer) og vintersesong (blå 
grafer), se Tabell 3.5.1.
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Figur 4.2: Modellert horisontal bane for utslippsskyen ved Litløya ved gjennomsnittlig vannstrømhastighet i resipienten. 
Utslippsskyen sees ovenfra, der nord er opp og vest er til venstre i figuren. Heltrukken linje representerer senterlinjen i 
utslippet og stiplet linje representerer yttergrensen til utslippsskyen. Modellen er kjørt for ni vertikale tetthetsprofiler fra 
tre ulike sesonger: sommermåneder (røde grafer), høstsesong (grønne grafer) og vintersesong (blå grafer), se Tabell 
3.5.1.

Figur 4.3: Modellert fortynning (y-akse) av utslippsskyen sett i horisontal avstand (x-akse) fra utslippspunktet ved Litløya 
ved gjennomsnittlig vannstrømhastighet i resipienten. Heltrukken linje representerer gjennomsnittet for utslippsskyen 
og stiplet linje representerer senterlinjen i utslippsskyen. Modellen er kjørt for ni vertikale tetthetsprofiler fra tre ulike 
sesonger: sommermåneder (røde grafer), høstsesong (grønne grafer) og vintersesong (blå grafer), se Tabell 3.5.1.
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5. Diskusjon

Modellering av avløpsvann fra planlagt landbasert anlegg ved Litløya viser at utslippsskyens trajektorie og 
fortynning styres av sesongvariasjoner i hydrografiske forhold i resipienten.

I sommermånedene observeres et ferskt og noe varmere overflatelag i Knottenfjorden enn resten av året. 
Dette forårsakes av økt ferskvannstilførsel fra land og oppvarming av havoverflaten som følge av økte 
lufttemperaturer om sommeren. Det er særlig kritisk at avløpsvann fra anlegget ikke når overflaten om 
sommeren, for å unngå forurensning og eutrofiering av overflatelaget. Modellresultatene viser at et tydelig 
overflatelag fungerer som en barriere for videre stigning av utslippet, og om sommeren vil derfor utslippet 
innlagres før det når overflaten. Utslippsskyen innlagres på 18–36 meters dyp om sommeren, med en øvre 
yttergrense som når 4–29 meters dyp (røde grafer i Figur 4.1). Om høsten er det svak lagdeling i vannsøylen 
i Knottenfjorden, på grunn av kraftigere vær som skaper økt vertikal miksing i vannsøylen på denne tiden av 
året. Tetthetsprofiler fra høstmånedene viser at tettheten øker jevnt nedover vannsøylen. Om høsten 
innlagres to av utslippene på 24 og 31 meters dyp (grønne grafer i Figur 4.1, tilsvarer hhv. 09.11.2020 og 
06.10.2020 i Figur 3.5.1). Modellresultater med tetthetsprofilen fra 09.09.2020 viser at utslippsskyen vil nå 
omtrent 10 meters dyp, på grunn av svakere lagdeling i vannsøylen på dette tidspunktet enn ved de andre 
høstprofilene (Figur 3.5.1). Om vinteren observeres tilnærmet ingen lagdeling i vannsøylen i Knottenfjorden, 
på grunn av videre vertikal miksing av vannsøylen. Det registreres i tillegg relativt svake strømhastigheter i 
utslippspunktet, noe som begrenser vannutvekslingen ved røråpningen. Modellresultatene viser at mangel 
på et tydelig overflatelag og svake strømhastigheter vil føre til at utslippsskyen vil kunne stige helt til 
overflaten om vinteren (blå grafer i Figur 4.1). 

Vannstrømmen ved lokaliteten er avgjørende for spredningsretning og fortynning av utslippsskyen. I 
nærheten av røråpningen har vannstrømmen en hovedkomponent mot sør og modellresultatene viser at 
sentrum av utslippsskyen vil dreie mot sør i det den forlater røråpningen (Figur 4.2). Utslippsskyen beveger 
seg mellom 15 og 20 meter horisontalt fra røråpningen i alle sesonger. Vanntransport forbi røråpningen fører 
til fortynning av utslippet, og i en horisontal avstand på 17 meter fra røråpningen viser modellresultatene at 
utslippsskyen er rundt 40–100 ganger fortynnet om sommeren og høsten (Figur 4.3). Utslippet vil 
transporteres lenger om vinteren på grunn av manglende vertikal sjiktning i vannsøylen. Utslippet vil da 
fortynnes ytterligere, og i en avstand på omtrent 18 meter fra røråpningen vil utslippsskyen være nesten 200 
ganger fortynnet. Den relativt svake vannstrømmen ved Litløya gjør at utslippet ikke fraktes langt fra 
røråpningen og at en betydelig fortynning av utslippsskyen skjer allerede i nærheten av røråpningen.

Parameterne brukt i modelleringen vil kunne variere over tid og det er derfor gjort flere modellkjøringer med 
ulike kombinasjoner (ikke alt er presentert i denne rapporten). Det er modellert for varierende strømstyrke 
ved røråpningen, ved å benytte statistiske mål på svak og sterk strøm, hhv. 5 %- og 95 %-vannstrøm. I Vedlegg 
B presenteres modellresultater for tre tetthetsprofiler som hver representerer sin sesong (13.07.2020, 
06.10.2020 og 08.01.2021), med gjennomsnittlig-, svak- og sterk vannstrøm i resipienten. Modellresultater 
med 5 %- og 95 %-vannstrøm utgjør ikke store forskjeller fra resultatene som allerede er presentert i Kapittel 
4 med gjennomsnittlig vannstrøm i resipienten. Under sterke strømforhold vil utslippet fraktes noe lenger 
vekk fra røråpningen, mens ved svake strømforhold vil utslippsskyens trajektorie være tilnærmet lik som ved 
gjennomsnittsstrømmen. Det er i tillegg modellert for andre produksjonsforhold ved å doble vannmengden 
som slippes ut fra anleggene (noe som er en usannsynlig stor vannmengde, men vil kunne gi et bilde på 
ekstrem-scenarier ved Litløya). Ved å øke vannmengden vil hastigheten på utslippet i det det forlater 
røråpningen være større. Modellresultatene viser derfor at med økt vannmengde vil utslippet fraktes lenger 
vekk fra røråpningen, fortynningsgraden vil øke og utslippet vil innlagres dypere i vannsøylen.

Inntakspunktet ved Litløya skal plasseres på 70 meters dyp, omtrent 96 meter nord for utslippspunktet. 
Generelt anbefales det å plassere sjøvannsinntak i god avstand fra utslippspunktet for å unngå kontaminering 
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av inntaksvannet. Utslippsskyen vil dreie mot sør-sørvest og inntakspunktet, som ligger mot nord, vil dermed 
være oppstrøms for utslippspunktet. I tillegg vil utslippet stige i vannsøylen, og inntakspunktet er plassert 
dypere enn utslippspunktet. Basert på modellresultater, samt horisontal og vertikal avstand mellom utslipp- 
og inntakspunkt, anses planlagt inntakspunkt å være plassert i tilstrekkelig stor avstand fra utslippspunktet.

5.1 Antagelser og usikkerheter
Modelleringen gir et øyeblikksbilde av forholdet mellom utslippet og resipienten. I modelleringen antas det 
at egenskapene til utslippet og vannmassene er konstante over tid, men i realiteten vil noen av egenskapene 
variere. Vannmengde og tetthet på avløpsvannet vil variere i takt med blant annet fôringsgrad og 
produksjonsfase ved anlegget. I resipienten vil vannstrøm og hydrografi variere på skalaer fra timer til 
sesonger.

Vannstrømmålingene som ligger til grunn for modelleringen ved Litløya er gjennomsnittet av målinger gjort 
over én måned. Dette vil ikke til enhver tid representere strømstyrke og -retning ved Litløya, men er en god 
representasjon av hva man kan forvente av vannstrøm ved lokaliteten. Variasjon i vannstrømhastighet 
dekkes opp ved å modellere for 5 %- og 95 %-vannstrømmen, der modellresultatene viser omtrent samme 
trajektorie og fortynning som ved gjennomsnittstrømmen. Målt vannstrøm brukt i modellen er i tillegg kun 
fra mars–mai måned, og det må forventes noen sesongvariasjoner gjennom året. Størst vanntransport ved 
lokaliteten er mot sør i alle undersøkte dyp, og modellen er kjørt med denne strømretningen. Strømstyrke 
og -retning påvirker utslippsskyens bevegelser i både horisontal og vertikal retning, men det anses som 
usannsynlig at variasjon i strømforholdene vil ha stor betydning for modellresultatene presentert i denne 
rapporten. Målt vannstrøm dekker ikke hele vannsøylen og i modellen benyttes kun vannstrøm mellom 30 
og 60 meters dyp. Mellom måledyp interpoleres vannstrømmen, mens mot overflaten og mot havbunnen 
settes verdien som konstant fra nærmeste måledyp. Det vil si at målt vannstrøm på 30 meters dyp benyttes 
for alle grunnere dyp i vannsøylen. Normalt vil man se en økning i vannstrømhastigheten nærmere overflaten, 
noe som også kan forventes ved Litløya og vannstrømmen mellom 0 og 30 meters dyp benyttet i modellen 
er trolig underdimensjonert. Økt vannstrømhastighet i disse dypene vil øke fortynningsgraden og potensielt 
transportere utslippet lenger fra røråpningen. Dette kan bety at utslippet ikke vil nå overflaten om vinteren, 
eller i alle fall være mye mer fortynnet om det skulle nå overflaten.

Modellberegningene i Visual Plumes tar ikke direkte hensyn til variasjoner i batymetri. Modellresultatene 
viser at utslippsskyen vil bevege seg vertikalt i vannsøylen, og horisontalt mot områder med større dyp. De 
målte vannstrømretningene som ligger til grunn for modellering styres blant annet av batymetrien i området, 
hvilket betyr at batymetri indirekte er med på å styre retningen for utslippsskyens bevegelser.

Modellen beregner kun primærfortynningen, altså spredningen av utslippsskyen i nærheten av røråpningen. 
Ettersom modellresultatene viser en forholdsvis liten horisontal bevegelse og effektiv fortynning, antas 
primærfortynningen å være en tilstrekkelig god beskrivelse av utslippets bevegelser.

Til tross for ulike antagelser og usikkerheter anses modellresultatene presentert i denne rapporten å 
tilstrekkelig representere mulige scenarier.
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6. Oppsummering

Innlagringsdyp, spredning og fortynning av avløpsvann fra et planlagt landbasert anlegg ved Litløya er 
modellert med Visual Plumes. Modellen er kjørt for ni tetthetsprofiler fra forskjellige sesonger, og 
modellresultatene viser at utslippets innlagring, spredning og fortynning er avhengig av hydrografien i 
resipienten. Utslippsskyen vil innlagres under overflatelaget om sommeren og høsten, men under 
ufordelaktige forhold om vinteren vil utslippet kunne nå overflaten. Utslippet vil dreie mot sør-sørvest og 
fortynnes betraktelig i nærheten av røråpningen, noe som reduserer risikoen for eutrofiering av resipienten. 
Modellering av avløpsvann fra anlegget ved Litløya bekrefter at ved å plassere røråpningen på 50 meters dyp 
øst for Litløya (64°31.142 N, 10°53.985 Ø), vil utslippet innlagres under overflaten i de mest kritiske periodene 
av året. 
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Vedlegg A – Supplerende hydrografifigurer

Figur A.1: Temperatur (°C) målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) for 9 CTD-profiler innhentet ved Litløya.
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Figur A.2: Salinitet (‰) målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) for 9 CTD-profiler innhentet ved Litløya.
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Vedlegg B – Supplerende modellfigurer

Figur B.1: Modellert vertikal bane for senterlinjen til utslippsskyen ved Litløya for tre verikale tetthetsprofiler, juni (røde 
kurver), oktober (grønne kurver) og januar (blå kurver), med ulik vannstrøm i resipienten: gjennomsnitts-, 5 %- og 95 %-
vannstrøm. Utslippspunktet er til venstre i figuren, havoverflaten er opp og havbunnen er ned. 
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Figur B.2: Modellert horisontal bane for senterlinjen til utslippsskyen ved Litløya for tre verikale tetthetsprofiler, juni 
(røde kurver), oktober (grønne kurver) og januar (blå kurver), med ulik vannstrøm i resipienten: gjennomsnitts-, 5 %- og 
95 %-vannstrøm. Utslippsskyen sees ovenfra, der nord er opp og vest er til venstre i figuren. 

Figur B.3: Modellert fortynning (y-akse) av senterlinjen til utslippsskyen sett i avstand (x-akse) fra utslippspunktet ved 
Litløya for tre verikale tetthetsprofiler, juni (røde kurver), oktober (grønne kurver) og januar (blå kurver), med ulik 
vannstrøm i resipienten: gjennomsnitts-, 5 %- og 95 %-vannstrøm.
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Hovedtrekkene i 

vannbehandlingsprosessen  

For at vannet i fiskekarene skal kunne gjenbrukes må man tilføre oksygen for å erstatte det som er 

brukt av fisken og man må fjerne partikler, CO2 og ammoniakk som er produsert. Fra utløpet i 

fiskekarene strømmer vannet til et mekanisk filter (trommelfilter) som fjerner partikler og videre til et 

biofilter som omdanner ammoniakk til nitrat, før det blir luftet og strippet for CO2 og returnert til 
fiskekarene. Oksygen tilføres etter behov idet vannet returneres til karene. pH reguleres ved tilsats 

av buffer. I påfølgende avsnitt beskrives disse delprosessene. 

 

Figur: Prinsippskisse av Nofitech ModulRAS. 

 

Spedevann 

Anlegget er dimensjonert for 300 L nytt vann inn per kg fôr ved maksimal belastning. Mengden 

spedevann (nytt vann inn til anlegget) er det som trengs for å fortynne nitrat fra systemet for å holde 

nivået under anbefalt grenseverdi. 

 

Fiskekar 

Vannet går ut fra senter i bunn av karet, gjennom utløpsrør som kommer opp foran trommelfiltrene. 

Over utløpshullet i karet er det sentermunk med fiskesperre. Dersom vannivået blir høyt i karet, går 

vann gjennom en sil i overløpsrør langs karkanten. Det er alarmer for høyt og lavt vannivå i kar. 

Dødfisk transporteres med vannstrømmen mot senter i bunnen av karet. Ved daglig røkting hever 
driftspersonalet sentermunken slik at dødfisk suges inn og opp foran en fiskesperre før 

trommelfiltrene, der de håves ut. Fisketransportrør ut fra kar er normalt stengt med bunnplugg og 

RIA-ventil. Når fisken skal flyttes fra karet åpnes fisketransportrør som frakter fisken til en 
fisketransportkum. 
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Figur: Fiskekar. 

 

Mekanisk filtrering 

Organisk materiale tilføres vannet fra fiskeavføring og fra fôr som ikke blir spist. Bakteriell 

nedbrytning av de organiske partiklene bidrar til å øke oksygenforbruket og avfallsproduksjonen i 
systemet. Dårlig partikkelfjerning gir bakteriene god tilgang på organisk materiale og grobunn for et 

høyt antall bakterier. Mye organisk materiale i vannet reduserer biofiltereffektiviteten. Sedimentering 

av partikler må unngås. Hvis sedimenter bygges opp vil det etter hvert oppstå oksygenfrie soner i 
sedimentene med produksjon av giftig H2S. Utløpsvannet fra fiskekaret går derfor først gjennom et 

trommelfilter hvor partiklene blir fjernet fra vannstrømmen og ledes bort som slam. Dersom 

trommelfilteret går tett går vannet i overløp til biofilteret. I ferskvannssystemer kan man ha et ekstra 

trinn med trommelfilter med tettere filterduk som et poleringstrinn for å fjerne partikler som 
produseres i biofilteret. I sjøvannsystemer brukes proteinskimmere på en delstrøm i 

vannbehandlingskretsen for den samme oppgaven. 
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Figur: Trommelfilter. 

 

Proteinskimmer 

Proteinskimmere anbefales i RAS med brakkvann/sjøvann fordi det er en effektiv måte å fjerne 

mindre partikler som passerer trommelfilteret og som produseres i biofilteret. Prinsippet for 
proteinskimming er å la mange små bobler med luft og eventuelt ozon gå motstrøms det skitne 

vannet slik at små partikler, bakterier og molekyler fester seg i overflaten mellom luft og vann i 

bobler som danner skum som fjernes fra toppen av skimmeren. Proteinskimmerne virker bedre i 
brakkvann og sjøvann fordi boblestørrelsen der er mindre enn i ferskvann, noe som gir en større 

overflate mellom vann og luft der partiklene kan samles. Proteinskimmeren er en god plass for 

innblanding av ozon i vannet, siden den sikrer oppholdstid og stor kontaktflate mellom boblene og 

vannet. 
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Figur: Proteinskimmer. 

 

Biofilter 

Vannet fra trommelfiltrene går videre til biofilteret, som består av to etterfølgende kamre skilt med 

silvegg. I biofilteret omdanner nitrifiserende bakterier ammoniakk via nitritt til nitrat i en 

totrinnsprosess. Noen bakteriearter lever av ammonium og utfører det første trinnet 

(ammoniumoksiderende bakterier AOB) mens andre arter lever av nitritt og utfører det andre trinnet 
(nitrittoksiderende bakterier NOB). De nitrifiserende bakteriene (AOB +NOB) sitter i biofilm og må ha 

god tilgang til oksygen og ammoniakk/nitritt for å utføre jobben sin med å omdanne ammoniakken 

effektivt. Biofilteret har derfor stor overflate med plass til mange bakterier. God lufting i biofilteret 
erstatter oksygenet som forbrukes og fjerner CO2 som produseres av bakteriene (og i tillegg en god 

del av det som er brukt og produsert av fisken). Alkalitetstapet erstattes med tilsats av buffer. 
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Figur: Ammoniakk fra fisken fraktes med vannutskiftningen fra karet til biofilteret der det omdannes i 
to trinn: først til nitritt av ammoniumoksiderende bakterier (AOB) og så videre til nitrat av 

nitrittoksiderende bakterier (NOB). Nitratet som produseres oppkonsentreres i systemet og blir holdt 

under anbefalt grensenivå ved hjelp av fortynningen med spedevann. 

Biofilteret består av mange små plastkuler med en beskyttet overflate på innsiden, der bakteriene 
sitter. Kulene er ruglete på utsiden og omrøring ved hjelp av luftbobling gjør at de konstant gnisser 

mot hverandre som i en vaskemaskin der biofilmen som produseres fjernes. Dette gjør biofilteret 

selvrensende. 

 

Figur: Biofilmmedie. 
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Figur: Biofilteret er selvrensende. 

 

Det er viktig å få til god omrøring i biofilteret slik at man ikke får soner der plastkulene stuer seg opp 
og blir stående stille. Lufting og vannstrøm brukes til å regulere omrøringa i biofilteret så det ikke 

dannes områder med stillestående kuler. Nofitech modulRAS har to dykkede biofiltre i serie i hver 

RAS, av typen med bevegelig biofiltermateriale. Et slikt biofilter betegnes også som «Moving Bed 
Biofilm Reactor» eller bare MBBR. En langsgående betongvegg skiller, som vist, vannbehandlingen 

i RAS 1 og RAS 2. Vannet renner inn i første kammer for hver RAS gjennom en silplate som skiller 

sumpen for trommelfilter og biofilter. Luftesystemet får tilført luft fra blåsemaskiner. Disse 

blåsemaskinene er plassert i det tekniske rommet i 1.etasje. Bakteriene (bærerne) sitter fast på 
biomediet og lever beskyttet inne i mediets åpninger. 
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Figur: biofilter. 

 

CO2-lufting 

Vannet fra biofilteret går videre inn på toppen av CO2-lufteren, over plater med hull. De perforerte 
platene lager en dusj av vanndråper over et 1,5 meter høyt lag av åpne plastballer som bidrar til å 

splitte vannet enda mer, noe som gir stor kontaktflate mellom luft og vann. CO2-fjerning skjer ved at 

ny luft tilføres fra undersiden og ledes motstrøms gjennom vanndusjen slik at CO2-rik luft kan suges 
ut via vifter i toppen. Lufteren må ha minst et par centimeter tykt vannlag som dekker hele toppen av 

ristene for å virke. Lufteren er konstruert med litt undertrykk for å sikre at eventuell 

totalgassovermetning luftes ut før vannet går videre til fisken. I tilfeller der CO2-lufterne ikke fungerer 

er det viktig å være klar over at det kan gi potensielle gassovermetningsproblemer (med nitrogen) 
siden det dannes overmetning i biofilteret. 
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Figur: prinsippskisse lufter. 

 

Figur: Lufter sett ovenfra. 
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Pumpesump 

Vannet går gjennom lufteren til en pumpesump. En vannmengde tilsvarende mengden nytt vann 

tilsatt systemet går i overløp i pumpesumpen. Dette avløpsvannet går gjennom en fiskesperre og 

varmeveksles mot nytt spedevann i varmepumperommet. 

Vanntilførsel fiskekar 

I pumpesumpen under lufteren står de neddykkede sirkulasjonspumpene og innsuget til 
oksygenpumpene. Hovedstrømmen av det behandlede vannet returneres til fiskekarene ved hjelp av 

sirkulasjonspumpene gjennom hovedinnløpsrørene (strømsetterne). En del av vannstrømmen går 

via oksygenkjeglene i egne innløpsrør til karet. 

Oksygenering 

Det oksygenerte vannet tilsettes fiskekarene gjennom egne innløpsrør etter behov. Tilførselen 

reguleres automatisk mot et gitt settpunkt ved hjelp av kontinuerlig måling av oksygennivå i karet. 
Utenom den egne oksygeneringskretsen er det i tillegg en netto tilførsel av oksygen gjennom 

vannbehandlingskretsen. 

 

Figur: Oksygenkjegler. 



Oppsummering svar på spørsmål ifm akvakultursøknad – Litløya 
Flatanger 
 
Hei! 
  
Vi bekrefter med dette at vi har mottatt søknad om akvakulturtillatelser for settefisk og 
matfisk av laks på land, Litløya i Flatanger kommune. 
Søknaden er registrert på saksnummer 202034415 
  
Etter en gjennomgang av søknaden har vi følgende kommentarer: 
  
Avgrensning 
Det søkes om en settefisktillatelse med en årlig produksjon på 2400 tonn 
  
Matfisktillatelsen er omsøkt med en årlig produksjon på 11600 tonn.  
En eventuell ny matfisktillatelse vil bli avgrenset i maksimalt tillat biomasse (MTB) jfr. 
gjeldende regelverk. 
Vi ber derfor om at dere i tillegg til årlig produksjon angir omsøkt MTB for matfisktillatelsen. 
 
Svar: 
MTB er 4440 tonn. God helg  
 
 
 

Astrid Buran Holan  
Head of Innovation Landbased / PhD - AquaOptima 
 
+47 916 83 316 | astrid.holan@scaleaq.com  
scaleaq.com | linkedin | facebook  
 
AquaOptima – a part of  

  
 
This e-mail has been sent by ScaleAQ. The full content of this email, including all attachments, are only for the use of the original/direct recipient(s). This communication 
may contain confidential information and information which is required to be held confidential according to laws and/or legis lation in force. Apart from the intended 
recipient(s) of this email, no others shall be given access to read, or further communicate the content herein. If you are not the intended recipient, we respectfully ask that 
 
 
Høyde over havnivå 
I henhold til gjeldende retningslinjer for akvakultur av laks på land skal laveste nivå i 
produksjonsenhetene være på et nivå over høyeste astronomiske tidevann (HAT) i sjø. 
Etter hva vi kan se fremgår det ikke av de innsendte dokumentene hvilket nivå som 
planlegges for regulert område og bygg / produksjonsenheter. Vi ber derfor om at 
opplysninger om dette ettersendes. 
 
Svar: 
Hei, 
Det er lagt inn bestemmelser i reguleringsplanen for kotehøyder på ny bebyggelse, men ikke 
spesifisert for produksjonsenheten. Det vil derfor være samme høydekrav til disse som 
gulvnivå på øvrig bebyggelse.  
 
Det står følgende i bestemmelsene under punkt 2.2 Industri/Lager (BKB1- BKB5): 

mailto:astrid.holan@scaleaq.com
https://scaleaq.com/
https://www.linkedin.com/company/scaleaq/
https://www.facebook.com/scaleaq/


Bebyggelsens grunnmurshøyde eller laveste golvnivå skal ha minimum kotehøyde på +3,5 
m. 
 
Kotehøyden er angitt med referansenivå NN2000. Høyeste astronomiske tidevann (HAT) for 
Lauvsnes ligger på kote +1,43, det vil si at planlagt bebyggelse vil ligge ca 2 meter over dette 
nivået. 
 
Se tabell nedenfor: 



 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Mikael Løfsnæs Haagensen 
HD plan & arkitektur AS 
90590420 | mlh@hdpa.no 
 

mailto:mlh@hdpa.no


 
  
Vurderinger i forhold til forskrift om konsekvensutredninger 
Akvakultur skal vurderes i forhold til krav om KU. 
I dette tilfellet pågår det en reguleringsprosess, iht. søknadsskjemaet er det etter deres 
vurdering ikke behov for ytterligere konsekvensutredning. 
På bakgrunn av dette ber vi om at dere ettersender relevant dokumentasjon i forhold til 
kravene i KU-forskriften. 
Dvs.: forholdet til utvalgte naturtyper, truede arter, viktige områder for friluftsliv og ev. risiko 
for ras / skred 
Vi går ut i fra at dokumentasjon om dette fra reguleringsprosessen kan gjenbrukes. 
 
Svar:  
Hei, 
 
Vedlagt finner du ROS-analyse samt områdeanalyse som hentet ut fra Flatanger kommune fra 
deres prosess i forbindelse med reguleringsplanen. 
 
Resterende etterspurt dokumentasjon vil bli oversendt så fort det foreligger. 
 
Ønsker deg og dine en riktig god jul! 😊 
 
 
Mvh 
 
Kai 
 
  
Konseptbeskrivelse / tekniske løsninger for vannbehandling 
Det er vedlagt en konseptskisse over ModulRAS 4xØ20. 
Vi ber om at det hvis mulig ettersendes mer detaljert / utfyllende beskrivelse av anlegget og 
tekniske løsninger for vannbehandling 
 
Svar: 
Kommer tilbake med snittegning og anslag på rørdimensjoner, samt en grundigere beskrivelse 
av vannbehandling. 
  
Kulturminne 
Vi er kjent med at det pågår en prosess med avklaring av forholdet til kulturminne som er 
påvist i området 
  
Resipientundersøkelse 
Resipientundersøkelse er sendt inn. På bakgrunn av anleggets størrelse kan det bli stilt krav 
om noe ytterligere dokumentasjon ang. utslipp / resipient. 
Vi avventer tilbakemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag på dette punktet 
  
  
Reguleringsplanen er pr. i dag ikke godkjent. Av hensyn til samla tidsbruk vurderer vi det 
allikevel slik at vi kan starte søknadsbehandlingen så snart søknaden for øvrig er komplett. 
 



 
 

Vedlegg søknad landbasert akvakulturanlegg ved Litløya, Flatanger 
kommune – Notat slambehandlingsprosess 

Bjørøya Holding AS har i forbindelse med søknad om etablering av landbasert 
akvakulturanlegg ved Litløya, Flatanger kommune sett på alternative metoder for behandling 
av slam fra anlegget. Viser til vedlegg 9 for nærmere beskrivelse av avfallets innhold. Det er 
på dette tidspunkt ikke landet på noen løsning eller leverandør.  

I og med at søker er medeier i to settefiskanlegg anser vi det som naturlig å se på 
sambehandlingsmetoder som er anvendt ved disse anleggene. Det er naturlig, i og med 
geografisk nærhet til Flatanger Settefisk AS, å se på metodene som er anvendt der. Der har de 
et slambehandlingsanlegg som er levert av Sterner AS, som presser og tørker slam slik at 
tørrstoff kan leveres til ulike formål. Bjørøya Holding AS er også medeiere ved Osan 
Settefisk AS og der er det valgt en annen løsning levert av Fjell Teknologi AS. Det finnes 
også andre leverandører av slambehandlingsanlegg, som kan være aktuelle. 

Det er på dette tidspunkt ikke landet på noen løsning eller leverandør. Bjørøya Holding AS 
sitt datterselskap Bjørøya AS har som mål å være en bærekraftig produsent av laks. Dette vil 
også gjelde for prosjektet på Litløya og vi vil gå for slambehandlingsløsninger som er i tråd 
med dette målet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Per Anton Løfsnæs 

 

Administrerende direktør, 

Bjørøya Holding AS 
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Områdeanalyse
Utskriftsdato 31.08.2020 Antall datasett 86

VIKTIG: Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort
observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at
ytterligere undersøkelser er nødvendige.

19 Berørte datasett

100-meter belte kyst Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Dyrkbar jord FKB Tiltak
FKB-AR5 FKB-arealbruk
Flom - aktsomhetsområder Inngrepsfrie naturområder
Kraftforsyning - Nettanlegg Løsmasser N50/N250
Marin grense Mulighet for marin leire
Radon Snøskred - aktsomhetsområder
Tur- og friluftsruter Vannforekomster
Veg senterlinje Vernskog
Viktige Naturtyper

67 Sjekkede, ikke berørte datasett

Akvakulturlokaliteter Ankringsområder
Bergrettigheter Fiskeplasser redskap
FKB-bane Flomsoner
Foreslåtte naturvernområder Forurenset grunn
Grunnvannsborehull Grus og pukk
Gyteområder Hoved- og biled
Hoved- og biled, arealavgrensning Jord- og flomskred, aktsomhetsområder
Jordsmonn - Jordkvalitet Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Kulturlandskap - verdifulle Kulturminner - Brannsmitteområder
Kulturminner - Enkeltminner Kulturminner – Fredete bygninger
Kulturminner - Kulturmiljøer Kulturminner - Lokaliteter
Kulturminner - SEFRAK Kulturminner - Sikringssoner
Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer Kvikkleire
Låssettingsplasser Mineralressurser
Naturvernområder Oppvekst og beiteområder
Reindrift beitehage Reindrift ekspropriasjon reinekspropriasjonsområde
Reindrift flyttlei Reindrift høstbeite årstidbeite
Reindrift høstvinterbeite årstidbeite Reindrift konvensjonsområde reinkonvensjonsomrade
Reindrift oppsamlingsområde Reindrift Reinavtaleområde
Reindrift reinbeitedistrikt Reindrift reinbeiteområde
Reindrift reindriftsanlegg Reindrift reinkonsesjonsområde
Reindrift reinrestriksjonsområde Reindrift siidaområde
Reindrift sommerbeite årstidsbeite Reindrift trekklei
Reindrift vårbeite årstidbeite Reindrift vinterbeite årstidbeite
Samlet plan for vassdrag Skredfaresoner
Skredhendelser Snø- og steinskred - aktsomhetsområder
Statlig sikra friluftslivsområder Steinsprang - aktsomhetsområder
Store fjellskred Støykartlegging veg etter T-1442
Støysoner Avinors lufthavner Støysoner for BaneNORs jernbanenett
Støysoner for Forsvarets flyplasser Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt
Strategisk støykartlegging veg Tettsteder
Tilgjengelighet Friluft Trafikkmengde
Trafikkulykker Utvalgte naturtyper
Verneplan for vassdrag

9 Berørte eiendommer

5049 10/1 5049 10/10 5049 10/12 5049 10/13 5049 10/14
5049 10/15 5049 10/36 5049 10/40 5049 102/1
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100-meter belte kyst

Kilde Norkart Versjon 13.06.2012

TegnforklaringOm datasettet

Datasettet viser buffersone 100 meter unna kystlinje som flater.
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Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Kilde Miljødirektoratet Versjon 30.08.2020

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

Gruppe Funnsted Navn Faktaark

fugl Litløya, Lauvøya, Flatanger, Nt - Faktaark (pdf)

karplanter Flatanger, Lauvøya, N for Nord-Flatanger kirke, Flatanger, Tø dvergbjørk Faktaark (pdf)

karplanter Flatanger, Lauvøya, N for Nord-Flatanger kirke, Flatanger, Tø molte Faktaark (pdf)

karplanter Flatanger, Lauvøya, N for Nord-Flatanger kirke, Flatanger, Tø slirestarr Faktaark (pdf)

karplanter Flatanger, Lauvøya, N for Nord-Flatanger kirke, Flatanger, Tø geitsvingel Faktaark (pdf)

Arter av stor forvaltningsinteresse

Gruppe Funnsted Navn Faktaark

fugl Storøya, Lauvøya, Flatanger, Nt stær Faktaark (pdf)

TegnforklaringOm datasettet

Datasettet viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt
ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte
utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter
og områder. Miljødirektoratets artsdata i Naturbase hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart.

http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/NOF/so2-birds/16071818
http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/NBF/so2-vascul/11786345
http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/NBF/so2-vascul/12088966
http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/NBF/so2-vascul/11450427
http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/NBF/so2-vascul/11522554
http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/NOF/so2-birds/16097930
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Dyrkbar jord

Kilde Norsk institutt for bioøkonomi Versjon 26.06.2020

Objekter

Endret etter 2008 Antall

Endret etter 2008 208

Ikke endret etter 2008 68

TegnforklaringOm datasettet

Landsdekkene kartlag som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde
kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. FKB-
Dyrkbar jord er etablert som et avledet datasett fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Det
nye datasettet er maskinelt oppdatert med informasjonen fra arealressurskart i målestokk 1:5000
(FKB-AR5). FKB-Dyrkbar jord oppdateres årlig, basert på ny årsversjon av FKB-AR5 (pr. 31/12 året før). Egenskap som skal brukes
til å fremstille kartlaget heter DYRKBARJOR. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite,
skog, åpen fastmark og myr i AR5.
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FKB Tiltak

Kilde Geovekst Versjon 31.08.2020

TegnforklaringOm datasettet

Datasettet viser godkjente tiltak etter Plan - og bygningsloven.
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FKB-AR5

Kilde Geovekst Versjon 31.08.2020

Objekter

Arealtype Grunnforhold Skogbonitet Treslag Antall

Åpen fastmark Grunnlendt Impediment Ikke tresatt 10

Fulldyrka jord Jorddekt Ikke relevant Ikke relevant 6

Skog Jorddekt Impediment Lauvskog 6

Ferskvann Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 6

Åpen fastmark Jorddekt Impediment Ikke tresatt 5

Hav Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 2

Samferdsel Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 2

Myr Organiske jordlag Impediment Ikke tresatt 2

Skog Grunnlendt Impediment Lauvskog 2

Skog Jorddekt Høy Lauvskog 2

Innmarksbeite Jorddekt Ikke relevant Ikke registrert 2

Innmarksbeite Jorddekt Ikke relevant Blandingsskog 1

TegnforklaringOm datasettet

FKB-AR5 beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre
ajourhold av detaljert arealressursinformasjon. AR5 er et flatedekkende datasett som er velegnet for
analyseformål og kartframstillinger.
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FKB-arealbruk

Kilde Geovekst Versjon 31.08.2020

Objekter

Objekttype Antall

Grustak 2

Om datasettet

Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Eksempler på dette er parkering på et jorde som vil kodes som en
parkeringsplass, uavhengig av om dette arealstykke egner seg som fulldyrka. Arealbruken må holdes atskilt fra
markslagsbeskrivelsene som beskriver jordas bærevne (arealtilstand, bonitet, markslag og mineralske råstoffer). En del objekter
befinner seg derimot i et grenseland, og det kan være vanskelig å avgjøre i hvilke kapittel de ulike objektene hører hjemme.
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Flom - aktsomhetsområder

Kilde Norges vassdrags- og
energidirektorat

Versjon 03.09.2019

TegnforklaringOm datasettet

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan
være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon
på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i
kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og
sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene
kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.
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Inngrepsfrie naturområder

Kilde Miljødirektoratet Versjon 01.02.2020

TegnforklaringOm datasettet

Datasettet viser hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke er berørt av
tyngre tekniske inngrep. INON-områder ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna tyngre tekniske
inngrep så som veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep m.fl. Dataene som danner grunnlaget for
kartene er hentet fra nasjonale registre over inngrep, kommuner og fylkesmenn. Datasettet viser
også hvilke områder som har fått endret status som følge av nye inngrep i periodene 1988-
2013,1998-2013, 2003-2013 og 2008-2013.

Generelt er inngrepsfrie naturområder en indikator for utviklingen av store sammenhengende
naturområder i Norge.

Mer spesifikt er utvikling i areal av inngrepsfrie naturområder, og utvikling i areal av rehabiliterte
områder indikatorer under Resultatområde 4, Mangfoldige skoger og Resultatområde 5, Storslått
fjellandskap.



Side 10 av 20Norkart Områdeanalyse 31.08.2020

Kraftforsyning - Nettanlegg

Kilde Norges vassdrags- og
energidirektorat

Versjon 16.07.2020

Distribusjonsnett

Eier Plassering NVE - id Antall

NTE NETT AS - - 4

Master og stolper

Eier Antall

- 13

Områdekonsesjon

Navn Konsesjonstype Eiertype

TENSIO TN AS FORENKLET EVERK

TegnforklaringOm datasettet

Viser beliggenhet av tranformatorstasjoner, master i sentral- og regionalnett, sentral- og regionalnett
med spenningsnivå og eier, samt sjøkabler med spenningsnivå og eier. Pt er distribusjonsnett ikke
en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.
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Løsmasser N50/N250

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 19.08.2020

Objekter

Løsmassetype Infiltrasjonsegenskap Grunnvann Antall

Marin strandavsetning,sammenhengende dekke Middels egnet Begrenset grunnvannspotensial 3

Torv og myr (Organisk materiale) Uegnet Ikke grunnvannspotensial i løsmassene 1

Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn Uegnet Ikke grunnvannspotensial i løsmassene 1

Bart fjell Uegnet Ikke grunnvannspotensial i løsmassene 1

TegnforklaringOm datasettet

Datagrunnlaget for tema jordarter er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart),
som foreligger analogt i flere målestokker (hovedsaklig M 1:50.000). Kartene er konvertert til digital
form ved hjelp av skanning og vektorisering. I første omgang er kun flatene og formelementer (linjer)
etablert som digitale datasett. Senere vil også punktinformasjonen bli tilgjengelig. Temakoder og
egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0. I egenskapstabellen til kartet er det gitt
opplysninger om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er det utviklet
avledede tema. Dette kan være infitrasjonsegenkaper og grunnvannspotensiale. Forholdene ligger
også til rette for senere å utvikle tema av interesse for avfallsdeponering, grunnforhold og telefare.
De avleda temaene må ikke oppfattes som absolutte, men er kun retningsgivende. Lokale forhold og
variasjoner vil kunne medvirke til at avledningen burde være annerledes enn oppgitt. Lokale
undersøkelser anbefales derfor før tiltak basert på avledningen settes i verk.
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Marin grense

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 24.08.2020

TegnforklaringOm datasettet

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Marin grense angir dermed
det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land.
Dataene består av punktregistreringer, linjer samt polygoner. Linjer og polygoner er modellert fra
punktene og en 10 m høydemodell.
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Mulighet for marin leire

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 30.08.2020

Objekter

Mulig marin leire Løsmassetype Antall

stor Marin strandavsetning,sammenhengende dekke 3

stor Torv og myr (Organisk materiale) 1

stortSettFraværende Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn 1

stortSettFraværende Bart fjell 1

TegnforklaringOm datasettet

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense.
Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan
grovt sett inndeles i seks klasser. Karttjenesten 'Mulighet for marin leire' er opprettet som en hjelp til
å lese et kvartærgeologisk kart. Datasettet kan brukes til overordnet "screening" av store områder
mht mulig forekomst av marin leire. Andre type data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire
er tilstede eller ikke, for eksempel grunnboringsdata.
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Radon

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 15.06.2020

Objekter

Aktsomhetsgrad

Moderat til lav

TegnforklaringOm datasettet

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert
på geologi og inneluftsmålinger av radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og
geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk
1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000 Inneluftsmålinger
er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. De er også brukt til å
kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder
hvor det finnes ingen eller få inneluftsmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy
aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, med 70% statistisk sikkerhet. Der
hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner
over 200 Bq/m3, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å
beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde
radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra
områder med inneluftsmålinger til områder uten inneluftsmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det
samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg
kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.
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Snøskred - aktsomhetsområder

Kilde Norges vassdrags- og
energidirektorat

Versjon 22.09.2014

TegnforklaringOm datasettet

Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonal kartserie som viser potensielt snøskredutsatte
områder (aktsomhetsområder) på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle utløsningsområder og
utløpsområder for snøskred. Det gjøres oppmerksom på at arealene som dekkes av
utløsningsområder i praksis også er utløpsområder, ettersom skred som løsner helt øverst i et
utløsningsområde beveger seg gjennom nedenforliggende utløsningsområder før det når
utløpsområdene nedenfor. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør derfor som en hovedregel både utløsningsområder og
utløpsområder benyttes sammen.Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en datamodell som ut fra helning på terrenget
gjenkjenner terreng der utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert utløsningsområde er utløpsområdet automatisk beregnet. Det er
ikke gjort feltarbeid ved avgrensning av områdene, og effekten av lokale faktorer (f. eks. skog, terrengdetaljer, utførte sikringstiltak
o.l.) er derfor ikke vurdert. Aktsomhetsområdene gjelder ikke skredfare knyttet til sørpeskred.
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Tur- og friluftsruter

Kilde Kartverket Versjon 30.08.2020

Annen rute

Merking Antall

NEI 2

TegnforklaringOm datasettet

alle sommerløyper og DNT-hytter, og data fra mange lokale turlag/foreninger
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Vannforekomster

Kilde Norges vassdrags- og
energidirektorat

Versjon 28.04.2019

Hav

Navn Risikovurdering Vurderingsgrunn Region

Knottin Ingen risiko - Trøndelag

Lauvsneselva Risiko - Trøndelag

TegnforklaringOm datasettet

Datasettet viser vannkvalitet i vassdrag, kartlegging utføres i regi av vannregion-myndigheten
(Fylkesmannen). Forvaltning i hht vannrammedirektivet. Informasjon aktuell i forbindelse med
arealbrukstiltak for å fobedre eller beholde en god vannkvalitet.
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Veg senterlinje

Kilde Kartverket Versjon 07.07.2020

Objekter

Objekttype Vegkategori Vegnummer Antall

VegSenterlinje K 49132 3

VegSenterlinje P 49132 2

TegnforklaringOm datasettet

Vegnett basert på VBASE med egenskaper fra NVDB for enkel ruteberegning.
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Vernskog

Kilde Fylkesmannsembetene Versjon 18.06.2020

TegnforklaringOm datasettet

Vernskog er skog som tjener som vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme
gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil
skogbehandling (ref. § 12 Vernskog i Skogbrukslova). Norsk institutt for skog og landskap forvalter
og distribuerer data.
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Viktige Naturtyper

Kilde Miljødirektoratet Versjon 29.08.2020

Objekter

Navn Faktaark

Lauvøya I Faktaark (pdf)

TegnforklaringOm datasettet

Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt
viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder
som er vernet etter naturmangfoldloven/ naturvernloven. Kriteriene for verdisettingen finnes i
kartleggingshåndbøkene. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og
andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Kartleggingen av naturtyper på land og i
ferskvann startet i 1999. Marin kartlegging startet i 2000. Kartleggingene er gjort/gjøres både i regi av
kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet i samarbeid med aktuelle sektorer.

https://faktaark.naturbase.no?id=BN00020908
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BAKGRUNN 
 
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.  
 
 
BESKRIVELSE AV METODE 
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-
kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL,  
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon som trafikkområde, område for fritidsbebyggelse, friområde, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene/miljøet og konsekvenser for tiltakene. 
 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år 

Sannsynlig (3) 
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang 
hvert 10. år 

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år 

Lite sannsynlig (1) 
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre 
enn en gang hvert 50. år 

 

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i: 
 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning m.m. 

Ubetydelig/ufarlig (1) 
Ingen personskader miljøskader, 
kun mindre forsinkelser;  

Ingen miljøskader, kun 
mindre forsinkelser 

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. Ikke behov for 
reservesystemer 

Mindre alvorlig/en viss fare 
(2) 

Ingen eller få/små personskader 
Ingen eller få/små 
miljøskader 

Systembrudd kan føre til skade 
dersom reservesystem/ alternativer 
ikke fins. Omkostninger opp til NOK 3 
millioner. 

Alvorlig/farlig (3) 
Inntil 4 døde og /eller få men 
alvorlig (behandlingskrevende) 
personskader 

Større skader på miljøet med 
opptil 10 års restaurering 

System settes ut av drift over lengre 
tid (flere døgn). Omkostninger opp til 
NOK 30 millioner. 

Meget alvorlig/meget farlig 
(4)  

Under 25 døde og/eller inntil 10 
farlige skader, mange alvorlige og 
lettere skader.  

Alvorlige skader på miljøet 
med opptil 25 års 
restaurering. 

Systemer settes ut av drift over lengre 
tid; andre avhengige systemer 
rammes midlertidig. Omkostninger 
opp til NOK 500 millioner. 

Katastrofalt (5) 
Over 25 døde og/eller mer enn 10 
farlige skader og et stort antall 
andre skader. 

Meget alvorlige og 
omfattende skader på miljøet 
med over 25 års restaurering. 

Hoved- og avhengige systemer settes 
permanent ut av drift. Omkostninger 
over NOK 500 millioner. 

 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1. 

 

Tabell 1: Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 
meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget sannsynlig   12   

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig       

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i 
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.  

Eks. på utfylling av analyseskjema: (Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1) 

Hendelse/Situasjon Kons for Kons av Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter 
hvis ikke relevant) 

Kilde 

 planen planen      

1. Steinsprang x  2 2      Kan være fare for steinsprang 
v/inn- og utløp av tunneler 

 

 

Tabell 2: Analyseskjema 

ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      

Sjekkliste:        

Natur- og 
miljøforhold 

       

Ras/skred/flom/brann        

1. Steinsprang      Ikke relevant  

2. Masseras/ 
leirskred 

x  1 1  
 

 NVE Gislink 

3. Snø-/isras     
 

Ikke relevant  

4. Dambrudd       Ikke relevant  

5. Skybrudd/store 
nedbørsmengder 

x  3 1   NVE 
aktsomhetskart 

6. Elveflom/ 
tidevannsflom/ 
stormflo  

x  2 3  
 

Deler av planområdet ligger 
innenfor aktsomhetskart for 
flom.  

NVE Gislink 

7. Skogbrann 
(større/farlig) 

x  2 2   NVE Gislink 

8. Vær, 
vindeksponering 

x  2 2   NVE Gislink 

Natur- og 
kulturområder 

       

9. Sårbar flora  x 2 2      Det er områder med 
kystlynghei og strandeng 
utenfor planområdet, men 
disse vil ikke bli påvirket av 
planen.1 

Naturbase 

Gislink 
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      

10. Sårbar fauna 
/fisk, verne- 
områder og 
vassdrags 
områder 

 x 3 2     Den sørvendte bukta sør for 
planområdet, ligger gunstig 
til som hekke/yngle område 
for sjø- og vade-fugl.   

Naturbase 

Gislink 

11. Fornminner (Afk)  x 1 2  Det vil bli gjort en befaring 
av området av TFK  

Innspill i 
planprosessen. 
Askeladden 

12. Kulturminne/-
miljø 

 x 1 2   Innspill i 
planprosessen 

13. Grunnvann-
stand 

 x 1 1   Egen vurdering 

Menneskeskapte 
forhold 

       

Strategiske områder        

14. Vei, bru, 
knutepunkt 

x  2 2   Egen vurdering 

15. Forsyning kraft/ 
elektrisitet 
(Sammenbrudd i 
kraftforsyning) 

x  2 2     Egen vurdering 

16. Svikt i 
fjernvarme 

     Ikke relevant  

17. Vannforsyning 
(Svikt/forurensni
ng av 
drikkevannsforsy
ning) 

x  2 3     Egen vurdering 

18. Avløps-systemet 
(Svikt eller 
brudd) 

x  2 2   Egen vurdering 

19. Forsvars-område         Ikke relevant  

20. Tilfluktsrom      Ikke relevant  

21. Eksplosjoner      Ikke relevant  

22. Terror/sabotasje
/ skadeverk 

        Ikke relevant  

23. Vold/rans og 
gisselsituasjon-er 
(eller trusler om) 

     Ikke relevant  

24. Tele/ 
Kommunikasjons 

x  2 2   Egen vurdering 
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      
samband 
(sammenbrudd)  

25. Kommunens 
dataanlegg 
(uhell/ skader) 

     Ikke relevant  

26. Samfunnsviktige 
funksjoner 
(bortfall av 
tjenester ved 
streik, sykdom 
osv.) 

     Ikke relevant  

27. Brann (med 
større 
konsekvenser) 

x  1 3     Egen vurdering. 

Lokal kunnskap 

28. Sammenrasning 
av bygninger/ 
konstruksjoner 

x  1 3     Egen vurdering. 

Lokal kunnskap 

29. Dødsfall under 
opprivende 
omstendigheter 

     Ikke relevant  

Andre 
forurensningskilder 

       

30. Boligforurens-
ning 

x  1 2   Egen vurdering. 

31. Landbruks-
forurensning 

x  2 2   Egen vurdering. 

32. Akutt 
forurensning 

x  2 2   Egen vurdering. 

33. Støv og støy; 
industri 

x  3 2   Gislink 
forurensning 

34. Støv og støy; 
trafikk 

x  2 2   Gislink 
forurensning 

35. Støy; andre 
kilder  

x  1 2   Gislink 
forurensning 

36. Forurensning i 
sjø/vassdrag 

x  2 3   Gislink 
forurensning 

37. Forurenset 
grunn 

x  2 2   Gislink 
forurensning 

38. Smitte fra dyr og 
insekter 

x  1 2    

39. Epidemier av 
smittsomme 

x  2 2    
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      
sykdommer 

40. Gift eller 
smittestoffer i 
næringsmidler 

x  2 2    

41. Radongass x  2 2  Moderat til lav NGU 

42. Høyspentlinje x  2 2   Innspill fra NTE 

Transport        

43. Ulykke med 
farlig gods  

x  2 2      

44. Brudd i 
transportnettet 
(i store 
infrastruktur 
traséer)  

x  2 2    

45. Brudd i 
transportnettet 
(i store 
blindsoneveier) 

x  2 2      

46. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet til 
området 

x  2 2       

Trafikksikkerhet        

47. Større 
trafikkulykke 
(land,sjø og luft) 

 x 1 3   Vegkart.atlasve
gvesen.no 

48. Ulykke i av-/ 
påkjørsler  

 x 1 3   Vegkart.atlasve
gvesen.no. 

49. Ulykke med 
gående/ 
syklende 

 x 2 2    Vegkart.atlasve
gvesen.no. 

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med 
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):  
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Tabell 3: Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer 

• Oppsummerende matrise for risikovurdering med hendelsesnummer 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 
meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

   
 

 

3. Sannsynlig  6,10, 33,36    

2. Mindre 
sannsynlig 

   
 

 

1. Lite sannsynlig       
 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
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OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK 
 
Av punktene som igjennom ROS-analysen belyses og trenger dypere avklaringer er; 
6,10, 33 og 36 er markert i gult i ROS-analysen.  
 
Under følger en vurdering av disse punktene. 
 
6 Elveflom/ tidevannsflom/ stormflo 
 
Deler av planområdet er innenfor aktsomhetsområde for flom fra NVE. Arealet som skal brukes 
til næring innenfor planområdet vil bli planert og lagt til kotehøyde 3.5, og man ungår dermed 
flomfaren for området. 
 

 
Figur 1: Flomsone kart fra NVE 
 
10 Sårbar fauna /fisk, verne- områder og vassdrags områder. 
 
Det tenkt anlegget i seg selv er ikke støyende men det vil være å viktig hensynta hekkende fugl i 
den sørvendte bukta på andre siden av planområdet.  
 
Det er ikke utslag på rødlistede arter innenfor planområdet.  
Likevel bør området som er tegnet opp som hekkeområdet i figur 2 sees som et potensielt godt 
egnet hekkeområde, noe som bekreftes av hytteeiere på Storøya. Anlegget bør derfor hensynta 
hekkeperioden (normalt april-juli) i anleggsfasen. 
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Figur 2: Viser området som er et godt egnet hekkeareal for vade- og sjøfugl. 
 
33 Støv, støy; industri 

På Litløya planlegges det anlegg for postsmolt og eventuell matfiskproduksjon. Det er ikke lagt 
detaljerte planer for størrelser, volum, eller tekniske løsninger, men slike anlegg er ikke støyende 
anlegg. Man kan dermed gå ut ifra at støy i driftsperioden ikke vil være problematisk.  
Det er derimot antatt at det i anleggsperioden vil være en del støy knyttet til uttak av masser. 
Dette vil være støy pga. sprengning, og håndtering av masser.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål
Soknad i henhol d ti l lo v a I7. j uni 2005 nr. 79 om akvakult ur (akv akult url oven) '. Sokn a dsskjemaet er fel les for akv aku ltur , mattils y n-.

milj o- og kys tfo rvaltn ingen. Med unn tak av havbeite. som har eget skjema . gj eld er skj ema et for al le typ er akvakultur i landba sert e an legg.
Fer d ig utfy lt skj ema send es fy lkeskommu ne n i det fy lket det sokes i (Addresse se ve ileder) Soker har ansvar for a pase at fullstend ige
opplysninger er g itt . O pply singene kreves me d hj emme l i akvak u ltur-. ma t-. fo rure nsn ings-. nat urvern-. fri luft s- og havn e- og larv ann sl o ven .
Opplysninger som omfattes av fon a ltningslo w ns  13.  er unntatt fra o ffentl igh e t. j f o ffent lighetslo vens  13.  Ufullstendige sokna der vil
fo rsinke sokna dspro sessen. og kan bli re turne rt ti l soker e n. Ti l rett ledning ved utfiy lling vises til vei leder. Med sikte pa a redusere bedri ft ene s
skjemavelde. kan oppl y sninger som avgi s i det te skj ema i medho ld av lov om Oppga vereg iste ret  } $  og 6. hel t eller delvis bli beny tte t ogsd
a, andre o ffentlige organer som har hj emmel til a innhente de samm e opply sni ngene. Opply sninger ome vent uell samo r d ni ng kan fäs I cd
hem endelse til Oppgavereg isteret pa tek fon 7500 7500. eller hos Fiskerid irektoratet pa te le fo n 03495

.1. Generelle opplysninger

1.1 Søker:

Biørøva HoldinQ AS
1.1.1 Telefonnummer 1.1.2 Mobiltelefon 1.1.3 Faks

+47 91368915

1.1.4 Postadresse 1.1.5 E-po st adresse 1.1.6 Organisasjon. eller personnummer.

frode. blakstad@inaq.no 919 170 646

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (ko ntaktpe rso n) :

Sondre Johnsrud
1.2.1 Telefonnummer 1.2.2 Mobiltelefon 1.2.3 E-post adresse

+47 97579321 Sondre@bjoroya.no

1.3 Søknaden gjelder lokalitet i

1.3.1 Fiskeridirektoratets region 1.3.2 Fylke 1.3.3 Kommune

Trøndelag Trøndelag Flatanger
1.3.4 Lokalitetsnavn 1.3.5 Lokalit etsnummer(hvis tildelt)

Litloya
1.3.6 Gardsnummer/bruksnummer (g.nr.lb.nr.) 1.3.7 Geografiske koordinater

10/13 Flatanger 10/40Flatanger
N 64 °3 1 .083 Ø 10 ° 53. 167

1.4 Vannkilde(r)

2. Planstatus, arealbruk og vannressurs

2.1. Planer og vernevedtak:
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygn ingsloven ? I a Q Nel D Foreligger ikke plan

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven ? J ]  Nei D Foreligger ikke vernetiltak

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturmin neloven ? I a  Nei ] Forelig ger ikke vernetiltak

2.2. Arealbruk  -  arealinteresser (Ved behov bruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)

Behovet for søknaden: Se vedlegg 15 - Behov for søknad

A nnen bruk/andre interesser i omradet Søker kjenner ikke til andre interesser.

A lternativ bruk av omradet: Arealet er avsatt til næringsformal i kommuneplanens arealdel

Verneinteresser ut over pkt. 2. 1 I forbindelse med reguleringsprosessen, ble det avdekket et kulturminne . Det er søkt t illatelse til
utgravning av dette .

2.3 Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? J Ja ]  Net

Avklart  i  arealplanen.

2.4 Vannressurs
Er regulering og vannuttak som søknaden kreve r, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ? D Ja g Nei



3.1 Art
Oppgi  art: AtlantiskLaks.. Latinsk navn: Saima Salar

3.2 Hva søknaden gjelder

3.2.1 [] Ny akvakult urtillatelse

Oms økt størrelse:

2 400 tonn/11 600 tonn

3.2.2 J Endring av størrelse

Omsokt endring:

Størrelse etter endring:

Tillatelsesnummer:

3.2.3 D Annen endring:

3.3 Type akvakulturtillatelse

3.3.1 Fisk sett fle re kryss om nødvend ig

D Stamfisk

D Klekke ri

D Yngelanlegg

g Settefisk

&g Matfisk

D Fiske park/ /"put and take"

D A nnet

3.3.2 Kre psdyr, bløtdyr eller pigghuder

D Stamdyranlegg

D Klekkeri

D Ynge lanlegg

D Vekstanlegg

D A nnet

3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget

Produksj onsplanen er basert på at det i postsmoltavdelingen settes inn i overk ant av 2 m il 70g. ferd ig
vaksinert smolt pr 3 måned. dvs. totalt 8 million pr år.
All smolten hentes fra nabobedriften Flatanger settefisk.
Denne transporten kan foregå med bil. det utredes nå om det fiskevelferdsmessig og okonomisk kan være
bedre å legge rør for denne transporten. dette er en teknologi som vi kj enner fra Island .
Etter 3 mn d. i postsmolt an legget har fisken blitt 300g.
Halvparten settes da i sj øen på egnede lokaliteter som Bj ørøya/MN H drifter i dag.
Den andre halvparten går inn i matfisk anlegges på nabotomta.
Her kan deler av fisken produseres helt frem til 5 kg og slakt mens deler kan flytte ut til egnede lokaliteter
i sj øen der eks 2-5 kg produksj onen kan foregå på egnede lokaliteter i årstider som tar hensyn til både
luseutfordringer og temperaturer.
Anlegget som her p lan legges blir å regne som en del av den produksj onen som i dag foregår i sj øen .
Dette vil g i helt nye muligheter for produksj ons optimalisering og man kan rette og slett komme forbi
mange av dagens problemer der fisken produseres tra 70- 100 GR opp til 5-6 kg i åpne sj øanlegg.
Det er i postsmolt anlegget beregnet en årlig produksj on på 2400 tonn og i matfiskdelen en årlig
produksj on på 11600 tonn

3.5 Opplysninger om anlegget

[] Anleggsskisse med inntegning av inntaks- og utslipps ledninger samt eventuelle kabler i sjø

3.6 Supplerende opplysninger

Se 6.3 andre vedlegg



4. Hensyn til
vannressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og milj ø

4 .1 Hensyn til vannressurs

4.1.1 Ferskvann 4.1.2 Sjovann:
Navn pa inntaksomrade: Knottin

Navn på vannkilde . Spesifikasjon av inngrep ved inntak: Rørledning

Er vassdraget vernet? D Ja D Nei med inntakspunkt.

Vannf orbruk ved normaldrift: ............... ................. m3/min

Minimum vannforbruk. . . . .. . .... ... . . . . . . . . . . ... . m?/m in

Maksimum vannforbruk: . . .. ..... m?/mi n

Er det en reservevannkilde? D Ja D Nei Behandling av inntaksvann? [gl Ja
Er det bygget fiskesperre? ] a D Nei Resirk ulering av van? [gl Ja
Er det oppgang av anadrom fisk i vassdraget? D Ja D Nei

Behandling av innt aksvann.? D Ja D Nei
Resirk ulering av vannet f? D Ja D Nei
Oksygenering av vannet? D Ja D Nei

Spesifikasjon av inngrep ved inntak

4 .2  Hensyn t il folkehelse, ekstern forurensning (ved produksjon t il konsum)

4.2.1 Avstand fra vanninntak til utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l.
I tilknyttet resipent:

3,6 km til landbruk

4 .3  Hensyn t i l smittevern og fis kehelse

4.3.1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand  i  sjø på 5km.
Stedsnavn og type virk somhet( er) eller lakseførende vassdrag:

Ca 2,9km til 19356 Kvalro sskja ret  -  Bjoroya AS
Ca 2,7km til 12623 Lauvsnes -  Flatanger Settefisk AS
Ca 4,2km til 33158 Kjærsundet V--  Namdal Rensefisk AS
Ca 2,9km til l auvsneselva
Ca 4,8km til Sitterelva

4.3.2 Akvakulturrelaterte virksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i  ferskvannskilden:

4 .4 Hensyn til miljø

4.4.1 Utslipp  til  resipient

Til sjø ] a D Nei Til  ferskvann D
Ja D Nei

Dybde til bunn 50m Mengde antatt uslipp: Se vedlegg
Dybde til bunn m Mengde antatt
uslipp

Planlagt rensing ]  Ja D Nei
Planlagt rensing D Ja
D Nei



4.4.2 Miljøtilstand

Iferskvann
Er det gjennomført en klassifisering av miljøkvaliteten i ferskvann?

D Ja D Nei

Miljøundersøkelser
Er det gjennomført en undersøkelse av biologisk

mangfold m.m.?

a D Nei

Ved utslipp til sjø
Result at oversikt

Gjennomsnit t {cm/ s):

Maksimalhastighet (cm/ s):

Minimumshast ighet {cm/ s}:

Varians (:::rn1/ s1 ) :

:re mstyrke 0-1 cm/s (%} :

10-års strøm, beregnet :

SO-års strom, beregnet :

Hovedst rømret ning:

4.4.4 Planlagt årlig produksjon

11 600 tonn av matfisk

2 400 tonn postsmolt

4.4.3 Strømmåling

Ved utslipp til ferskvann:
30 met er 50 meter 68 met er 75 meter ;

3 2 2.9 3.0 4.2 Er det gjennomført andre malinger? D Ja
16.9 15.2 20.4 29. 1

0.0 00 0.0 0.0

3.7 2.7 3.2 9.7

9.5 10.4 9.3 5.8

50r ser so sør-sørvest

4.4.5 Forventet forforbruk?

Se vedlegg 11

4 .5 S upple rende op plys ninge r

6. Vedlegg

6.1 T il a lle sø knader

- I
b0.1 . 1 y r vr e rmng ror petalt geDyr [  o.1. y >trommaung

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

g Arealplankart 0 N-5 serie ] Anleggsskisse  (ca 1 1 000)

• Annen akvakulturrelaterte (M =  1 . 5 000)

virksomheter mm . Vanninntak til anlegget

• Kabler. vannledning er o.l. i • Utslipp fra anlegget
omradet • Utslipp fra kloakk. landbruk

• Anlegget avmerket industri o.l.

• Anlegget avmerket

6.1.4 0 BeredskapsplanUf.  Mattilsynets 6.1.5 D Konsekvensutredning 6.1.6 E] NVE-vedlegg  (Erklæring fra NVE
etableringsforskrift) om at søknaden ikke krever

konsesjonsbehandling eller kopi av
vassdragskonsesjon)

6. 1.7. IK-system Uf. Mattilsynets 6.1.8.] Hydraulisk kapasitet og
etableringsforskrift) produksjonsplan Uf. Mattilsynets

etableringsforskrift)



6 .2 A nd re a ktue lle ved leg g

6.2.1 Resultate r fra miljøundersøkelser

Ved utslipp til sjø Ved utslipp til ferskvann Miljøundersøkelse

Se vedlegg 4 D Undersøkelse av biologiske mangfoldet
m.m.

Se vedlegg 5 [8:1

6 .3 A nd re ved le gg
(s pes ifi se res )

Vedlegg l - Kvittering gebyr l
Vedlegg 2 - Kvittering gebyr 2
Vedlegg 3 - 181-6-20S
Vedlegg 4 - l 82-6-20C
Vedlegg 5 3 29- 10-20SU
Vedlegg 6 - Kart 1-1000
Vedlegg 7 - Kart - oversikt
Vedlegg 8 - Kart - utsnitt arealplan
Vedlegg 9 - Effluent from RAS - Bj ørøya
Vedlegg 10 - Design data Bj ørøya
Vedlegg 11 - Produksj onsmodell Bj ørøya
Vedlegg I2 P roduks j onsplan Bj oroya
Vedlegg 13 - Beskri velse IK-system
Vedlegg 14 - Konseptskisse
Vedlegg 15 - Behov for søknad
Vedlegg 16 - Beredskapsplan Litlo ya
Vedlegg 17 - Bekreft else NVE

Lauvsnes den 30.10.2020
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1 Aquadopp Profiler

Dybde målested:

ca. 95 meter
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64°31.163 N, 10°54.131 Ø

Resultatoversikt 30 meter 50 meter 68 meter 75 meter
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Maksimalhastighet (cm/s): 16.9 15.2 20.4 29.1

Minimumshastighet (cm/s): 0.0 0.0 0.0 0.0

Varians (cm2/s2): 3.7 2.7 3.2 9.7

Strømstyrke 0-1 cm/s (%): 9.5 10.4 9.3 5.8

10-års strøm, beregnet: - - - -

50-års strøm, beregnet: - - - -

Hovedstrømretning: sør sør sør sør-sørvest

ID 415-17Emneord: havstrøm, vannstrøm, bunnstrøm, landanlegg, inntak- og 
utslippspunkt, innlagringsdyp, Aquadopp Profiler, doppler Rapporten er tilgjengelig ved 

forespørsel
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Katrine Hiorth

Kvalitetssikrer:

Benedicte Otterdal Nergaard
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Mobil: 905 16 947
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Internett: www.aqua-kompetanse.no
Bankgiro: 4400.07.25541
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fra Aqua Kompetanse AS.
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Innledning
Aqua Kompetanse har på oppdrag fra Bjørøya AS utført strømundersøkelser ved Storøya i Flatanger kommune 
(Figur 1 og 2). Aqua Kompetanse har stått for instrumentutsett, kvalitetssikring av data samt rapportering. 
Rapporten presenterer en oppsummering av resultatene fra strømmålingene, og er bygd på forutsetningen om 
at leseren studerer følgende data og figurer nøye. Strømmålingene ble foretatt i perioden 11.03.–04.05.2020. 
Rådata finnes oppbevart hos Aqua Kompetanse, og er tilgjengelig ved forespørsel.

Figur 1: Oversiktskart over Flatanger kommune og deler av Namsos kommune. Innrammet kartutsnitt i rødt viser 
undersøkelsesområdet ved Storøya. Kartkilde: Olex.

Figur 2: Undersøkelsesområdet ved Storøya. Posisjon for plassering av strømrigg er markert med grønt kryss, posisjon for 
CTD profil og Tinytag rigg er markert med grønn trekant. Foreslått inntak- og utslippspunkt fra landanlegg på Storøya er 
markert med gult kryss. Kartkilde: Olex.
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Materiale og metode
Strømmålingene ved Storøya er gjennomført i henhold til NS 9425-2:2003. For å måle vannstrøm er det benyttet 
en 400 kHz akustisk strømmåler produsert av Nortek AS. Den akustiske måleren bruker dopplerskift for å beregne 
strømhastighet og -retning, og refereres ofte til som en dopplermåler. Instrumentet er montert på 79 meters 
dyp pekende oppover i en bunnforankret rigg (se Vedlegg A for riggtegning). Det er omtrent 95 meter dypt på 
målestedet. Måleren registrerer i 1 minutt og 15 sekunder sammenhengende og hviler i 8 minutter og 45 
sekunder. Måleren har et instrumentoppsett på 32 celler × 2 meter som gir en rekkevidde på 64 meter. 

Tabell 1: Informasjon om oppsett, instrument-ID og måletidspunkt.
Parametere BJ01
Målertype Aquadopp Profiler
Målernummer BJ01
Hode-ID / Kort-ID AQP 8557/ AQD13113
Frekvens (kHz) 400
Måleretning Opp
Måleintervall (s) 600
Midlingsperiode (s) 75
Målebelastning (%) 100
Antall celler (#) 32
Cellestørrelse (m) 2
Blindsone (m) 1
Instrumentdyp (m) 78.5
Tidsrom for gyldige registreringer 11.03.2020 12.20 - 04.05.2020 07.40

Strømmålingene er gjennomført i forbindelse med et planlagt landanlegg for postsmolt på Storøya. 
Strømmålinger, sammen med hydrografimålinger og batymetri, brukes for å vurdere plassering av inntaks- og 
utslippspunkt fra anlegget. Ved Storøya er det hentet ut strøm fra 30, 50, 68 og 75 meters dyp for å kunne vurdere 
en større del av vannsøylen. Vannstrøm på 50 og 68 meters dyp er valgt for å representere strøm i planlagt 
utslippsdyp- og inntaksdyp. Det er i tillegg hentet ut strøm fra et grunnere dyp (30 meters dyp) med tanke på 
potensiell innlagring, samt fra et dypere dyp (75 meters dyp) med tanke på sedimentering av framtidig utslipp.

Strømriggen er plassert vest i bassengdypet ved Storøya, omtrent 120 meter øst for foreslått inntaks- og 
utslippspunkt. Ved å plassere strømriggen i denne posisjonen får man en strømprofil som representerer en større 
del av vannsøylen ved lokaliteten, både strøm i grunnere og dypere dyp enn selve utslippsdypet. Det flate 
området i bassenget er også fordelaktig for en stabil plassering av strømriggen. Strømrigg, utslipps- og 
inntakspunkt er lokalisert på samme side av bassenget og antas derfor å være utsatt for de samme kreftene fra 
omgivelsene. Valgt plasseringen av strømrigg vurderes derfor som representativ for vannstrømmen ved inntaks- 
og utslippspunktene. 
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Det er foretatt en manuell og automatisk kvalitetskontroll av datasettet med programvarene SeaReport og Storm. 
Med økt avstand fra instrumentet vil instrumentet oppleve lav signalstyrke og store mengder data forkastes 
gjennom den automatiske kvalitetskontrollen. Den automatiske kvalitetskontrollen forkaster alle målinger som 
har «signal to noise ratio»/signal-til-støyforhold lavere enn 3 db. Selv om dette kravet ikke oppfylles, trenger ikke 
det å bety at målingene som er forkastet er av dårlig kvalitet. Måleseriene fra 30 og 50 meters dyp har derfor 
gjennomgått en nøye manuell inspeksjon for å vurdere om minstekravet for signalstyrke kan fjernes slik at man 
oppnår et fyldigere datasett. Målingene på 30 og 50 meters dyp følger en naturlig rytme med tanke på retning 
og hastighet i forhold til plasseringen av strømriggen, i likhet med måleseriene fra de resterende måledypene. 
Måleseriene fra 30 og 50 meters dyp regnes som troverdige, selv om minstekravet for signalstyrke skrus av i den 
automatiske kvalitetskontrollen. Resultater fra disse dypene inneholder derfor data der minstekravet for 
signalstyrke er fjernet. På 68 og 75 meters dyp vurderes signalstyrken til å være tilstrekkelig og terskelskravet 
opprettholdes, men en manuell kvalitetskontroll er utført for disse dypene. Til sammen er 27 situasjoner med 
korrupt data manuelt fjernet fra måleseriene på 50, 68 og 75 meters dyp (Tabell 2). 

Tabell 2: Data manuelt fjernet i vannstrømmålingen ved Storøya.
Start Slutt Kommentarer

15.03.2020 19:27:50
15.03.2020 

19:52:07Spike
17.03.2020 02:11:57

17.03.2020 
02:50:21Spike

17.03.2020 19:35:01
17.03.2020 

20:13:24Spike
18.03.2020 03:41:35

18.03.2020 
04:12:42Spike

22.03.2020 00:42:18
22.03.2020 

01:08:30Spike
24.03.2020 04:51:33

24.03.2020 
05:09:15Spike

29.03.2020 00:39:52
29.03.2020 

01:11:33Spike
29.03.2020 03:50:00

29.03.2020 
04:18:24Spike

30.03.2020 01:22:40
30.03.2020 

01:52:10Spike
07.04.2020 00:40:59

07.04.2020 
03:42:06Spike

08.04.2020 00:12:40
08.04.2020 

00:35:27Spike
18.04.2020 22:48:09

18.04.2020 
23:45:07Spike

19.04.2020 23:06:39
19.04.2020 

23:52:14Spike
30.04.2020 00:57:50

30.04.2020 
01:47:24Spike

15.03.2020 19:52:07 Korrupt måling, 50 meter
17.03.2020 02:11:57 17.03.2020 02:50:21 Korrupt måling, 50 meter
17.03.2020 19:35:01 17.03.2020 20:13:24 Korrupt måling, 50 meter
18.03.2020 03:41:35 18.03.2020 04:12:42 Korrupt måling, 50 meter
22.03.2020 00:42:18 22.03.2020 01:08:30 Korrupt måling, 50 meter
24.03.2020 04:51:33 24.03.2020 05:09:15 Korrupt måling, 50 meter
29.03.2020 00:39:52 29.03.2020 01:11:33 Korrupt måling, 50 meter
29.03.2020 03:50:00 29.03.2020 04:18:24 Korrupt måling, 50 meter
30.03.2020 01:22:40 30.03.2020 01:52:10 Korrupt måling, 50 meter
07.04.2020 00:40:59 07.04.2020 03:42:06 Korrupt måling, 50 meter
08.04.2020 00:12:40 08.04.2020 00:35:27 Korrupt måling, 50 meter
18.04.2020 22:48:09 18.04.2020 23:45:07 Korrupt måling, 50 meter
19.04.2020 23:06:39 19.04.2020 23:52:14 Korrupt måling, 50 meter
30.04.2020 00:57:50 30.04.2020 01:47:24 Korrupt måling, 50 meter
28.03.2020 04:31:52 28.03.2020 05:29:13 Korrupt måling, 68 meter
29.03.2020 03:42:39 29.03.2020 05:34:57 Korrupt måling, 68 meter
30.03.2020 04:31:22 30.03.2020 04:53:05 Korrupt måling, 68 meter
31.03.2020 04:47:12 31.03.2020 05:10:53 Korrupt måling, 68 meter
07.04.2020 02:13:01 07.04.2020 03:28:15 Korrupt måling, 68 meter
07.04.2020 23:51:06 08.04.2020 00:48:50 Korrupt måling, 68 meter
18.04.2020 06:53:22 18.04.2020 07:22:40 Korrupt måling, 68 meter
18.04.2020 20:12:06 18.04.2020 20:51:09 Korrupt måling, 68 meter
25.04.2020 02:56:36 25.04.2020 03:41:00 Korrupt måling, 68 meter
18.03.2020 18:51:02 18.03.2020 19:09:40 Korrupt måling, 75 meter
26.03.2020 14:10:36 26.03.2020 14:28:56 Korrupt måling, 75 meter
31.03.2020 04:30:21 31.03.2020 04:49:35 Korrupt måling, 75 meter
01.04.2020 04:30:24 01.04.2020 04:59:26 Korrupt måling, 75 meter
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Kort vurdering
Måleposisjonen ved Storøya er delvis skjermet, og gjennomsnittstrømmen i alle undersøkte dyp er rundt 3 og 4 
cm/s. Vannstrømmen følger hovedsakelig batymetriens orientering i målepunktet, og har størst vanntransport 
mot sør-sørøst.

Resultater
I denne måleserien fra Storøya er gjennomsnittlig vannstrøm 3.2, 2.9, 3.0 og 4.2 cm/s på 30, 50, 68, 75 meters 
dyp, mens maksimalhastigheten er henholdsvis 16.9, 15.2, 20.4 og 29.1 cm/s. 

Måleposisjonen ved Storøya er lokalisert i en vik i Knottenfjorden, omsluttet av land i vest og i sør, og med ett 
grunnere parti i øst. Batymetrien ved lokaliteten ser ut til å være avgjørende for både strømretning og 
strømhastighet ved lokaliteten. Størst vanntransport er rettet mot sør på 30, 50 og 68 meters dyp og mot sør-
sørøst på 75 meters dyp. De fire dypene har en mindre sekundærkomponent mot nord. Lokaliteten er ikke tydelig 
påvirket av tidevannet, men det antas at tidevannet er drivkraften til vannstrømmen. Av de undersøkte dypene, 
registreres det høyest hastighet på 75 meters dyp.

Nedenfor presenteres tabeller og figurer med statistikk og resultater.

Tabell 3: Statistikk
Parametere 30 meter 50 meter 68 meter 75 meter
Gyldige målinger/totalt (#) 7749/7749 7687/7749 7704/7749 7744/7749
Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 3.2 2.9 3.0 4.2
Maksimalstrøm (cm/s) 16.9 15.2 20.4 29.1
Minimumstrøm (cm/s) 0.0 0.0 0.0 0.0
Strømstyrke 0-1 cm/s (%) 9.5 10.4 9.3 5.8
Strømstyrke 1-3 cm/s (%) 43.0 48.9 47.9 34.4
Neumann-parameter 0.27 0.19 0.16 0.21
Standardavvik (cm/s) 1.9 1.6 1.8 3.1
Varians (cm2/s2) 3.7 2.7 3.2 9.7
Signifikant maksimum 
strømhastighet (cm/s)

5.3 4.7 5.0 7.5

Signifikant minimum strømhastighet 
(cm/s)

1.3 1.2 1.3 1.7

10 års returstrøm (cm/s) - - - -
50 års returstrøm (cm/s) - - - -
De 4 hyppigst forekommende 
strømretningsgruppene (°)

180 - 195
165 - 180
135 - 150
195 - 210

150 - 165
165 - 180
135 - 150
180 - 195

165 - 180
180 - 195
150 - 165
120 - 135

135 - 150
150 - 165
165 - 180
120 - 135

De 4 hyppigst forekommende 
strømhastighetsgruppene (cm/s)

1 - 3
3 - 5
5 - 7
0 - 1

1 - 3
3 - 5
0 - 1
5 - 7

1 - 3
3 - 5
0 - 1
5 - 7

1 - 3
3 - 5
5 - 7
7 - 9

Mest vannutskiftning / retning / 15° 
sektor

198 m3/m2 per 
dag ved 180 - 195

161 m3/m2 per 
dag ved 150 - 165

172 m3/m2 per 
dag ved 165 - 180

243 m3/m2 per 
dag ved 150 - 165

Minst vannutskiftning / retning / 15° 
sektor

60 m3/m2 per dag 
ved 315 - 330

61 m3/m2 per dag 
ved 270 - 285

77 m3/m2 per dag 
ved 285 - 300

88 m3/m2 per dag 
ved 300 - 315
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Tidsserie - strømhastighet

Figur 3: Vannstrømhastighet (cm/s) på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 4: Vannstrømhastighet (cm/s) på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Figur 5: Vannstrømhastighet (cm/s) på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 6: Vannstrømhastighet (cm/s) på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Tidsserie - strømretning

Figur 7: Vannstrømretning (°) på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot.

Figur 8: Vannstrømretning (°) på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot.
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Figur 9: Vannstrømretning (°) på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot.

Figur 10: Vannstrømretning (°) på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot.
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Strømrose - gjennomsnittlig strømhastighet

Figur 11: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.

Figur 12: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.
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Figur 13: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.

Figur 14: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.
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Strømrose - maksimal strømhastighet

Figur 15: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.

Figur 16: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.
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Figur 17: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.

Figur 18: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020.
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Histogram - strømhastighet

Figur 19: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 20: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Figur 21: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 22: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Histogram - strømretning

Figur 23: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.

Figur 24: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.
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Figur 25: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.

Figur 26: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–
04.05.2020. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot.
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Spredningsdiagram - strømretning og -hastighet

Figur 27: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 30 meters dyp ved 
Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 28: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 50 meters dyp ved 
Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Figur 29: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 68 meters dyp ved 
Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 30: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 75 meters dyp ved 
Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Strømrose - vanntransport (fluks)

Figur 31: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 32: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Figur 33: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 34: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Vektor - progressiv vektor

Figur 35: Progressiv vektor på 30 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 36: Progressiv vektor på 50 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Figur 37: Progressiv vektor på 68 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Figur 38: Progressiv vektor på 75 meters dyp ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Sensorer - trykk registrert av instrument

Figur 39: Trykk (dBar) i instrumentdypet ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.

Sensorer - instrumenthelning (tilt)

Figur 40: Instrumenthelning (°) på Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Sensorer - sjøtemperatur

Figur 41: Temperatur i instrumentdypet ved Storøya i perioden 11.03.–04.05.2020.
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Tabell - matrise med retnings- og hastighetsgrupper

Tabell 4: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 30 meters dyp ved Storøya i 
perioden 11.03.–04.05.2020. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) og prosentvis fluks for 
hver 15° sektor er presentert.

Hastighetsgrupper, vannhastighet (cm/s) antall målinger fluks

30 meter 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 32 50 50 33 23 10 13 1 0 0 0 0 0 0 212 2.74 65 2.37

15 34 48 64 43 26 13 12 3 1 0 0 0 0 0 244 3.15 78.6 2.86

30 21 58 59 54 25 11 12 1 2 0 0 0 0 0 243 3.14 79.6 2.9

45 24 49 55 41 21 12 14 4 1 0 0 0 0 0 221 2.85 74.8 2.72

60 29 53 60 46 33 20 13 4 4 0 0 0 0 0 262 3.38 92.4 3.36

75 27 69 58 53 27 12 11 6 6 0 0 0 0 0 269 3.47 92.3 3.36

90 40 62 77 57 43 19 29 12 3 0 0 0 0 0 342 4.41 127.9 4.66

105 25 62 92 73 50 22 19 11 7 0 0 0 0 0 361 4.66 139.2 5.07

120 31 77 87 94 62 36 36 8 4 0 0 0 0 0 435 5.61 169.1 6.16

135 40 74 108 93 55 47 37 4 1 1 0 0 0 0 460 5.94 173.8 6.33

150 32 75 103 91 61 43 38 9 3 0 0 0 0 0 455 5.87 177.6 6.47

165 26 106 87 108 79 37 44 13 2 0 0 0 0 0 502 6.48 197.2 7.18

180 44 93 101 109 75 51 41 5 2 1 0 0 0 0 522 6.74 198.3 7.22

195 26 82 98 88 74 48 32 6 3 0 0 0 0 0 457 5.9 178 6.48

210 31 61 101 78 65 33 24 6 1 0 0 0 0 0 400 5.16 149.5 5.44

225 34 59 84 79 54 31 18 0 0 0 0 0 0 0 359 4.63 126 4.59

240 32 76 76 71 36 21 10 2 2 0 0 0 0 0 326 4.21 107.4 3.91

255 30 56 72 68 25 16 13 7 0 0 0 0 0 0 287 3.7 97.3 3.54

270 26 60 77 46 25 7 10 2 0 0 0 0 0 0 253 3.26 77.7 2.83

285 24 72 67 40 27 15 6 0 0 0 0 0 0 0 251 3.24 74.8 2.72

300 37 54 64 36 23 13 7 1 0 0 0 0 0 0 235 3.03 68.7 2.5

315 25 47 52 42 22 9 5 1 0 0 0 0 0 0 203 2.62 60.3 2.2

330 31 50 52 42 17 18 8 2 0 0 0 0 0 0 220 2.84 68.5 2.49

345 35 59 39 45 25 15 9 1 2 0 0 0 0 0 230 2.97 72.6 2.64

Sum (#) 736 1552 1783 1530 973 559 461 109 44 2 0 0 0 0 7749 100 2746.6 100

Sum (%) 9.5 20.03 23.01 19.74 12.56 7.21 5.95 1.41 0.57 0.03 0 0 0 0 100
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Tabell 5: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 50 meters dyp ved Storøya i 
perioden 11.03.–04.05.2020. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) og prosentvis fluks for 
hver 15° sektor er presentert.

Hastighetsgrupper, vannhastighet (cm/s) antall målinger fluks

50 meter 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 34 76 76 59 31 17 9 0 0 0 0 0 0 0 302 3.93 91.5 3.74

15 40 60 74 62 20 8 4 0 1 0 0 0 0 0 269 3.5 76.7 3.14

30 25 82 66 51 32 15 11 3 0 0 0 0 0 0 285 3.71 88.9 3.64

45 30 84 91 56 32 15 6 1 0 0 0 0 0 0 315 4.1 93.6 3.83

60 31 80 70 59 35 11 7 1 0 0 0 0 0 0 294 3.82 89 3.64

75 42 82 101 63 30 17 8 3 0 1 0 0 0 0 347 4.51 105.3 4.31

90 38 72 79 72 40 19 7 2 0 0 0 0 0 0 329 4.28 103 4.21

105 39 73 95 73 35 21 12 3 2 0 0 0 0 0 353 4.59 114.2 4.67

120 37 75 113 76 43 28 24 3 1 0 0 0 0 0 400 5.2 136.7 5.59

135 40 93 103 78 47 30 21 7 2 0 0 0 0 0 421 5.48 143.6 5.87

150 35 95 109 90 48 34 31 7 2 0 0 0 0 0 451 5.87 161.4 6.6

165 33 89 118 78 68 33 25 4 1 0 0 0 0 0 449 5.84 158.3 6.47

180 37 87 80 97 64 25 27 3 0 0 0 0 0 0 420 5.46 147.3 6.02

195 35 85 88 78 52 19 11 4 0 0 0 0 0 0 372 4.84 120.8 4.94

210 29 68 92 76 47 21 16 2 0 0 0 0 0 0 351 4.57 118.7 4.85

225 39 86 72 60 39 22 14 3 3 0 0 0 0 0 338 4.4 111.7 4.57

240 28 83 65 57 31 15 13 1 0 0 0 0 0 0 293 3.81 90.9 3.72

255 19 62 61 42 23 15 4 3 0 0 0 0 0 0 229 2.98 71.1 2.91

270 33 58 59 42 20 5 4 0 0 0 0 0 0 0 221 2.87 61 2.49

285 29 68 60 50 17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 233 3.03 63.2 2.58

300 27 55 56 47 29 5 6 1 0 0 0 0 0 0 226 2.94 67.5 2.76

315 38 66 57 45 17 14 6 0 0 0 0 0 0 0 243 3.16 68.5 2.8

330 25 58 70 53 23 16 7 1 0 0 0 0 0 0 253 3.29 79.4 3.24

345 35 87 79 49 21 14 5 3 0 0 0 0 0 0 293 3.81 83.3 3.41

Sum (#) 798 1824 1934 1513 844 427 279 55 12 1 0 0 0 0 7687 100 2445.6 100

Sum (%) 10.38 23.73 25.16 19.68 10.98 5.55 3.63 0.72 0.16 0.01 0 0 0 0 100
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Tabell 6: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 68 meters dyp ved Storøya i 
perioden 11.03.–04.05.2020. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) og prosentvis fluks for 
hver 15° sektor er presentert.

Hastighetsgrupper, vannhastighet (cm/s) antall målinger fluks

68 meter 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 32 78 69 60 29 15 7 3 0 0 0 0 0 0 293 3.8 89.8 3.49

15 20 68 70 42 34 13 14 2 1 0 0 0 0 0 264 3.43 88 3.42

30 29 62 76 52 39 10 10 4 2 0 0 0 0 0 284 3.69 92.4 3.58

45 33 74 69 59 36 18 12 2 0 0 0 0 0 0 303 3.93 95.6 3.71

60 31 61 65 54 24 14 10 0 0 0 0 0 0 0 259 3.36 79.5 3.08

75 18 77 85 62 29 14 9 1 0 0 0 0 0 0 295 3.83 90.9 3.53

90 30 70 65 56 34 16 15 4 0 0 0 0 0 0 290 3.76 95.3 3.7

105 29 66 83 61 38 18 13 3 1 0 0 0 0 0 312 4.05 104.4 4.05

120 37 82 102 68 49 24 24 5 1 0 0 0 0 0 392 5.09 134.6 5.23

135 29 82 102 67 40 26 18 8 2 0 0 0 0 0 374 4.85 130.2 5.06

150 27 75 112 88 47 38 25 4 1 0 0 0 0 0 417 5.41 151.1 5.87

165 44 80 109 88 60 34 31 5 6 3 0 0 0 0 460 5.97 172.2 6.69

180 36 72 107 76 45 31 32 9 6 2 1 0 0 0 417 5.41 162.7 6.32

195 25 78 98 62 61 38 17 5 3 3 0 0 0 0 390 5.06 145.9 5.66

210 27 64 76 73 50 23 16 3 6 1 0 0 0 0 339 4.4 125.7 4.88

225 29 77 85 72 53 18 12 1 1 0 0 0 0 0 348 4.52 115.8 4.49

240 30 85 86 52 37 20 11 1 0 0 0 0 0 0 322 4.18 101 3.92

255 32 64 88 68 32 21 10 1 0 0 0 0 0 0 316 4.1 100.7 3.91

270 37 61 84 57 32 8 3 0 0 0 0 0 0 0 282 3.66 80.9 3.14

285 27 78 67 42 28 11 7 0 0 0 0 0 0 0 260 3.37 77.1 2.99

300 28 60 61 67 33 17 8 0 0 0 0 0 0 0 274 3.56 88.4 3.43

315 31 63 72 45 36 14 10 0 1 0 0 0 0 0 272 3.53 84.8 3.29

330 29 74 76 49 28 12 8 0 1 1 0 0 0 0 278 3.61 85.1 3.3

345 28 51 79 48 35 11 10 1 0 0 0 0 0 0 263 3.41 84.1 3.26

Sum (#) 718 1702 1986 1468 929 464 332 62 32 10 1 0 0 0 7704 100 2576.2 100

Sum (%) 9.32 22.09 25.78 19.06 12.06 6.02 4.31 0.8 0.42 0.13 0.01 0 0 0 100
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Tabell 7: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 75 meters dyp ved Storøya i 
perioden 11.03.–04.05.2020. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) og prosentvis fluks for 
hver 15° sektor er presentert.

Hastighetsgrupper, vannhastighet (cm/s) antall målinger fluks

68 meter 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 24 58 52 49 49 34 36 15 7 0 0 0 0 0 324 4.18 141.1 3.87

15 12 49 57 54 54 34 32 13 10 0 0 0 0 0 315 4.07 143.2 3.93

30 20 57 53 66 48 42 30 16 18 2 0 0 0 0 352 4.55 166.5 4.56

45 14 45 61 53 53 35 34 13 16 9 1 0 0 0 334 4.31 175.1 4.8

60 19 54 50 59 53 30 35 14 10 8 2 0 0 0 334 4.31 165.7 4.54

75 14 51 52 70 39 31 35 9 19 3 2 0 0 0 325 4.2 161.6 4.43

90 27 51 69 57 65 36 47 13 17 3 1 0 0 0 386 4.98 185.4 5.08

105 22 46 72 68 49 36 45 15 29 12 5 0 0 0 399 5.15 225.4 6.18

120 24 39 74 61 68 35 58 20 13 5 5 0 0 0 402 5.19 211.7 5.8

135 14 58 88 73 54 29 60 24 26 11 2 0 0 0 439 5.67 238.3 6.54

150 22 58 74 68 51 41 49 26 28 10 6 0 0 0 433 5.59 243.2 6.67

165 24 50 65 75 56 38 36 23 21 13 6 2 0 0 409 5.28 233.7 6.41

180 17 66 81 57 51 26 31 14 5 2 1 0 0 0 351 4.53 148.7 4.08

195 15 52 79 56 35 32 27 6 4 3 1 1 0 0 311 4.02 133.9 3.67

210 31 61 61 56 53 25 32 11 4 0 0 0 0 0 334 4.31 135.4 3.71

225 21 41 60 59 45 30 23 10 4 0 0 0 0 0 293 3.78 121.3 3.33

240 19 50 49 59 26 18 17 6 4 0 0 0 0 0 248 3.2 94 2.58

255 14 51 56 39 37 26 14 8 6 0 0 0 0 0 251 3.24 99.7 2.73

270 19 52 54 43 33 26 17 4 0 0 0 0 0 0 248 3.2 90.1 2.47

285 9 41 57 45 31 13 24 2 5 0 0 0 0 0 227 2.93 90 2.47

300 14 43 54 37 37 23 14 5 2 0 0 0 0 0 229 2.96 88.1 2.42

315 15 48 50 61 33 22 21 7 3 0 0 0 0 0 260 3.36 104 2.85

330 21 45 49 59 35 25 20 12 8 2 0 0 0 0 276 3.56 119.6 3.28

345 15 42 41 44 32 27 27 18 17 1 0 0 0 0 264 3.41 131.3 3.6

Sum (#) 446 1208 1458 1368 1087 714 764 304 276 84 32 3 0 0 7744 100 3647 100

Sum (%) 5.76 15.6 18.83 17.67 14.04 9.22 9.87 3.93 3.56 1.08 0.41 0.04 0 0 100
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Vedlegg A - riggtegning

Overflate (0 m): blåse

Ca. 5 m over instrument: 3 × oppdriftskule

Ca. 79 meters dyp: Aquadopp Profiler BJ01

Bunn (93 m): lodd/kjetting/anker

Figur A.1: Veiledende riggtegning for 
instrumentriggen brukt ved Storøya. Avvik 
kan forekomme.
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Rapportens tittel: 

Resipientundersøkelse ved Storøya i Flatanger kommune, juni 2020 

Forfatter: Petter Carlsen 

Feltdato: 08.06.2020 

Toktleder: Morten Bitnes 

Rapportdato: 16.10.2020 

Rapportnummer: 182-6-20C 

Antall sider uten vedlegg: 20 

Antall sider totalt: 48 

Oppdragsgiver: Bjørøya Holding AS Kontaktperson: Sondre Johnsrud 

Lokalitet: Storøya Lokalitetsnummer: - Driftsleder: Ikke Oppgitt 

Koordinater: 
6431.142’N 

1053.985’Ø 

Fylke: Trøndelag  

Kommune: Flatanger 

MTB: ikke oppgitt 

Antall merder: ikke relevant 

Merdomkrets: ikke relevant 

Bakgrunn for undersøkelse: resipientundersøkelse med bakgrunn i planlagt utslippspunkt 

Sammendrag: 

Aqua Kompetanse AS har gjennomført en akkreditert resipientundersøkelse etter metodikk beskrevet i NS-EN ISO 

16665:2013. Pelagia Nature & Environment AB har utført akkreditert opparbeiding og akkrediterte analyser av 

prøvematerialet, mens Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) har utført akkrediterte kjemiske analyser av 

prøvematerialet. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert faglig vurdering og fortolkning av resultater.  

Det ble målt gode pH og Eh-målinger ved alle stasjonene. Mengden nTOC tilsvarer tilstand I (meget god) ved 

stasjonene Storøya 4, 5 og referansestasjonen. Stasjonene Storøya 2 og 3 fikk tilstand II (god).  Kobbermålingene ved 

alle stasjonene viste bakgrunnsnivå (tilstand I).  

 

Ved Storøya 1 var det moderat antall arter i forhold til de andre stasjonene, og den vanligste arten var Parathyasira 

equalis med kun 14% av individantallet.  

Stasjon Storøya 2 fikk økologisk tilstand I – svært god, mens de resterende stasjonene, inkludert referansestasjonen, 

fikk tilstand II – god. Oksygennivået var høyt i hele vannsøylen, og bunnvannet ble klassifisert til tilstand I – svært 

god. 

 

Helhetlig sett fremstår økologisk tilstand i det marine bunnmiljøet ved planlagt utslippspunkt, og ute i resipienten, 

som god. 
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Forord 
Aqua Kompetanse AS har gjennomført akkreditert prøvetaking for å innhente prøvemateriale for 

oppdragsgiver Bjørøya Fiskeoppdrett AS. I tillegg har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk 

profil av vannsøylen ved lokaliteten, og uakkreditert tilstandsklassifisering av oksygen i dypvann. Akkrediterte 

analyser av dette prøvematerialet er utført av Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) for TOM, TOC, 

kobber, N-Kjeldahl, og kornstørrelse (Vedlegg C), mens akkrediterte opparbeiding og analyser av makrofauna 

er utført av Pelagia Nature & Environment AB (Vedlegg B). Det er Aqua Kompetanse AS som står for faglig 

vurdering og fortolkning av analyseresultatene. Denne rapporten sammenfatter analyserapportene fra 

underleverandør sammen med hydrografiske, elektrokjemiske og sensoriske vurderinger gjort av Aqua 

Kompetanse AS. Innhenting av prøvemateriale er gjort i henhold til NS-EN ISO 16665:2013, og standarder og 

veiledere som er benyttet i denne undersøkelsen er listet i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Standarder og veiledere benyttet for denne undersøkelsen. 

Standard/Veileder Tittel Bruksområde 

NS 9410: 2016 Miljøovervåking av bunnpåvirkning 

fra marine akvakulturanlegg 

Prøvetakning, rapport 

Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann Klassifiseringstabeller til analyser 

NS-EN ISO  

16665: 2013 

Vannundersøkelse. Retningslinjer for kvantitativ 

prøvetaking og prøvebehandling av marin 

bløtbunnsfauna 

Stasjonsplassering, prøvetaking 

NS-EN IS0 5667:2004 Vannundersøkelse – Prøvetaking- Del 19: 

Veiledning i sedimentprøvetaking i marine 

områder 

Prøvetaking 

Veileder 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 

kystfarvann. 

Klassifisering av N-TOC 

 

Denne undersøkelsen ble utført som en del av en forundersøkelse og vil si noe om miljøtilstanden i 

nærområdet til oppdrettslokaliteten før anlegget startet sin produksjon. Undersøkelsen skal gi en 

tilstandsbeskrivelse av miljøforholdene, og vise trender i utviklingen av miljøforholdene ved at det opprettes 

faste prøvetakingsstasjoner. Resultatene fra undersøkelsen vil være med på å vise påvirkningstrenden ved 

lokaliteten over tid. 
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Tabell 2: Hovedresultater fra resipientundersøkelsen. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert prøvetaking og 

uakkrediterte pH/Eh-målinger. Videre har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk profil av vannsøylen 

ved lokaliteten, og uakkreditert tilstandsklassifisering av oksygen i dypvann. Akkreditert faglig vurdering og fortolkning 

av analyseresultatene er også utført av Aqua Kompetanse AS. Pelagia Nature & Environment AB har utført akkreditert 

analyse av makrofauna, Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) har utført akkrediterte analyser av TOC, TOM 

og kobber, N-Kjeldahl og kornstørrelse. Redokspotensial (Eh) bestemmes ut fra observert hvilepotensial i prøven (målt 

verdi; Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. Aqua Kompetanse AS har utført tilstandsklassifisering av 

oksygentilstand og kobber etter Veileder 02:2018, og klassifisering av organisk innhold etter SFT 97:03. 

Stasjonsplassering etter NS-EN ISO 

16665:2013 
Utslippspunkt Transekt 

Returstrøm-

retning 
Dypområde Referanse 

Parameter: Stasjoner: Storøya1 Storøya2 Storøya3 Storøya4 Storøya5 Storøya Ref 

Kjemi: pH 7,92 7,67 7,68 7,68 7,78 7,77 

Eh (mV) 599,5 510 415 415,5 415,5 355 

Oksygen: Målt verdi (mL): 

O2, 

tilstandsklasse: 

    
5,85 

85,07 
 

Fa
u

n
a 

Fa
u

n
a 

ti
ls

ta
n

d
sk

la
ss

e 
  

(V
ei

le
d

er
: 0

2
:2

0
1

8
) 

Antall ind. (N): 363 372 183 218 394 310 

Antall arter (S): 44 50 28 35 51 38 

Shann.Wien. 

(H`): 
4,2 4,2 3,8 4,1 3,9 3,3 

Hurl.ind. (ES 

n=100): 
27 30 - 23 27 - 

NQI1: 0,69 0,72 0,69 0,72 0,69 0,62 

ISI2012: 8,6 9,7 8,6 9,1 8,7 9,3 

NSI: 23 23 23 23 22 21 

nEQR: 0,78 0,81 0,76 0,71 0,77 0,69 

Økologisk 

tilstand: 
II I II II II II 

 

Undersøkelsesf

rekvens: 
Iht. utslippstillatelse  

SFT 97:03 N-TOC (mg/g): 

N-TOC, 

tilstandsklasse: 

20 

II 

23 

II 

25 

II 

19 

I 

19 

I 

14 

I 

Tot. 

nitrogen 
TN (g/kg): 1,3 2,0 2,9 1,4 2,0 1,0 

Tot. Org. 

materiale 
TOM (%): 4,3 6,0 6,0 2,7 5,3 3,0 

Forhold C/N: 8,4 9,1 7,5 6,5 8,4 9,1 

Pelitt Pelittandel (%) 49,4 72,9 84,2 47,5 86,4 72,4 

Veileder 

02:2018 
Cu (mg/kg): 

Tilstandsklasse: 

9 

I 

13 

I 

12 

I 

5 

I 

8 

I 

12 

I 

Tabell 3: Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 2, hvor tilstand I er best. Etter 

Veileder 02:2018. 

I II III IV V 
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1. Materiale og metode 
Akkreditert bunnprøvetaking og uakkreditert hydrografisk profil av vannsøylen ble utført i henhold til 

metodikk beskrevet i NS-EN ISO 16665:2013 av vannsøylen av Aqua Kompetanse den 08.06.2020 ved 

Storøya. Pelagia Nature & Environment AB har stått for akkreditert opparbeiding og analyse av innsamlet 

makrofaunamateriale. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) har stått for akkrediterte analyser av 

kobber, total organisk karbon (TOC) og total organisk materiale (TOM), nitrogen og kornstørrelse. Aqua 

Kompetanse AS ved rapportansvarlig har utført akkreditert faglig vurdering av analyseresultatene. 

 

1.1 Innsamlingsmetode 

Makrofauna (bunndyr) og sedimentprøver ble samlet inn ved hjelp av en 0.1 m² Van Veen-grabb, og på hver 

prøvestasjon ble det foretatt tre grabbhugg. Makrofaunaprøver ble tatt ut av to av huggene, og 100-300 ml 

geologi- og kjemiprøver ble tatt ut av ett. For makrofauna ble sedimentet skylt over en 1 mm sikt, 

gjenværende innhold i sikt lagt på glass og tilsatt 96% etanol. Geologi- og kjemiprøvene ble fryst ned frem til 

analyse.  

 

1.2 Geokjemiske analyser 

Det er utført geokjemiske analyser av totalt organisk materiale (TOM), totalt organisk karbon (TOC), total 

nitrogen (TN), forholdet mellom karbon og nitrogen (C/N) og kornfordeling (pelittandel, kornstørrelse <0,063 

mm) av Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), se Vedlegg C. 

 

1.2.1 Normalisert TOC 

Miljøtilstanden i sedimentet klassifiseres basert på normalisert TOC (nTOC; Tabell 4) i henhold til SFT (nå 

Miljødirektoratet) veileder 97:03 (Molvær et. al. 1997), og forutsetter at konsentrasjonen av TOC i 

sedimentet standardiseres for teoretisk 100% finstoff (pelittandel % <0,063 mm) i henhold til formelen 

 

nTOC = målt TOC + 18 x (1-F) 

 

hvor F er andel av finstoff (Aure et. al., 1993). 

 

Tabell 4: Tilstandsklassifisering for organisk innhold (nTOC) i marine sedimenter. Gjengitt etter SFT 97:03.  

Tilstandsklasse I Meget god II God III Mindre god IV Dårlig V Meget dårlig 

nTOC mg/g < 20 20 - 27 27 - 34 34 - 41 > 41 

 

1.2.2 Kobber 

Klassifisering av miljøtilstanden med hensyn til kobber (Cu) ble gjennomført i henhold til Miljødirektoratets 

veileder 02:2018 (Tabell 5). 

 

Tabell 5: Tilstandsklassifisering og grenseverdier for kobber i sediment. Gjengitt etter Veileder 02:2018. 

Tilstandsklasse Klasse I Klasse II  Klasse III Klasse IV Klasse V 

Cu mg/kg < 20 20 - 84 20 - 84 84 - 147 > 147 
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1.2.3 Elektrokjemiske målinger 

pH (syre-baselikevekter) og Eh (redokspotensial; reduksjons-oksidasjonslikevekter) ble målt i 

overflatesedimentet (ca. 1 cm ned) ved bruk av HQ40d multimeter og tilhørende pH- og redokselektroder 

(hhv. PHC201 og MTC101). Det ble også målt pH og Eobs i overflatevannet ved lokaliteten.  

 

pH varierer vanligvis mellom 8,0 og 8,1 i atmosfærisk ekvilibrert overflatevann, noe lavere i dypvann, og i 

anoksiske vannmasser og sedimenter kan pH være ned mot 7 (NS9410:2016). I atmosfærisk ekvilibrert 

overflatevann ligger Eh på rundt 400 mV, mens anoksiske vannmasser og sedimenter vil ha Eh ned mot -200 

mV. Eh (redokspotensial) bestemmes ut fra det observerte hvilepotensialet i prøven (målt verdi; Eobs) og 

standardpotensialet til referanseelektroden (Eref; Tabell 6): 

 
 

Tabell 6: Standardpotensiale til referanseelektrode. Tilpasset fra MTC101 brukermanual (Hach Company, 2014). 

Temperatur (C) Standardpotensiale i mV (Eref) 

0,0 – 4,9 224 

5,0 – 9,9 221 

10,0 – 14,9 217 

15,0 – 19,9 214 

 

1.3 Kvantitative bunndyrsanalyser 

For beskrivelse av det faglige programmet for bløtbunn-undersøkelsen (bunndyr) utført av Pelagia Nature & 

Environment AB se Vedlegg B. 

 

1.3.1 Indekser for diversitet og ømfintlighet 

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. 

 

Ved hver stasjon ble det samlet inn to replikater til kvantitative bunndyrsanalyser, og bunndyrene ble 

kvantifisert og identifisert til artsnivå eller annet hensiktsmessig taksonomisk nivå av taksonomer ved Pelagia 

Nature & Environment AB og samme firma har utført statistiske analyser og utregning av diversitetsindekser 

beregnet som snitt av to replikater fra de kvantitative artslistene (se Vedlegg B). Økologisk 

tilstandsklassifisering av diversitetsindekser (Tabell 7) baseres på indeksverdi fra Veileder 02:2018 

(Direktoratgruppen, 2018). Det er utarbeidet differensierte grenseverdier for ulike regiongrupper – ulike 

kombinasjoner av økoregioner og vanntyper – i Veileder 02:2018: 

• Regioner: 

o B – Barentshavet 

o G – Norskehavet Nord 

o H – Norskehavet Sør 

o M – Nordsjøen Nord 

o S – Skagerrak 

• Vanntyper: 
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o 1 – Åpen eksponert kyst 

o 2 – Moderat eksponert kyst 

o 3 – Beskyttet kyst/fjord 

o 4 – Ferskvannspåvirket fjord 

o 5 – Sterkt ferskvannspåvirket fjord 

Hver lokalitet blir gitt en regiongruppe som den vurderes ut fra i henhold til de differensierte grenseverdiene 

gitt i Veileder 02:2018. Aqua Kompetanse AS opererer hovedsakelig i region G og H (Tabell 7). 

 

Tabell 7: Økologisk tilstandsklassifisering for gjennomsnitt av grabb-indeksverdier. Gjengitt etter Veileder 02:2018 for 

økoregion G (Norskehavet Nord) og H (Norskehavet Sør), og vanntype 1-5. 

 Tilstandsklasse 

Indeks 

I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

H 1-3 

NQI1 0,90 - 0,72   0,72 - 0,63   0,63 - 0,49   0,49 - 0,31   0,31 - 0  

H’ 5,5 - 3,7   3,7 - 2,9   2,9 - 1,8   1,8 - 0,9   0,9 - 0  

ES100 46 – 23  23 – 16  16 – 9  9 – 5  5 – 0  

ISI2012 13,4 – 8,7 8,7 – 7,8 7,8 – 6,4 6,4 – 4,7  4,7 – 0 

NSI 30 – 25  25 – 20  20 – 15  15 – 10  10 – 0  

 H 4-5 

NQI1 0,91 – 0,73 0,73 – 0,64 0,64 – 0,49 0,49 – 0,31 0,31 – 0 

H’ 5,5 – 3,7 3,7 – 2,9 2,9 – 1,8 1,8 – 0,9 0,9 – 0 

ES100 46 – 23 23 – 16 16 – 9 9 – 5 5 – 0 

ISI2012 13,4 – 8,7 8,7 – 7,8 7,8 – 6,4 6,4 – 4,7 4,7 – 0 

NSI 30 – 25  25 – 20  20 – 15  15 – 10  10 – 0  

 G 1-3 

NQI1 0,9 – 0,72 0,72 – 0,63 0,63 – 0,49 0,49 – 0,31 0,31 – 0 

H’ 5,5 – 3,7 3,7 – 2,9 2,9 – 1,8 1,8 – 0,9 0,9 – 0 

ES100 46 – 23 23 – 16 16 – 9 9 – 5 5 – 0 

ISI2012 13,4 – 8,7 8,7 – 7,8 7,8 – 6,4 6,4 – 4,7 4,7 – 0 

NSI 30 – 25  25 – 20  20 – 15  15 – 10  10 – 0 

 G 4-5 

NQI1 0,91 – 0,73 0,73 – 0,64 0,64 – 0,49 0,49 – 0,31 0,31 – 0 

H’ 5,5 – 3,7 3,7 – 2,9 2,9 – 1,8 1,8 – 0,9 0,9 – 0 

ES100 46 – 23 23 – 16 16 – 9 9 – 5 5 – 0 

ISI2012 13,4 – 8,7 8,7 – 7,8 7,8 – 6,4 6,4 – 4,7 4,7 – 0 

NSI 30 – 25  25 – 20  20 – 15  15 – 10  10 – 0  

 

 

Shannon-Wieners diversitetsindeks (H’; Shannon & Weaver, 1949) tar hensyn til antall arter og 

mengdefordeling mellom artene, og en lav verdi indikerer et artsfattig samfunn og/eller et samfunn dominert 

av en eller få arter. En høy verdi indikerer et artsrikt samfunn. Etter Veileder 02:2018 går H’ fra 0 (svært 

artsfattig samfunn) til 5,7 (svært artsrikt samfunn). 
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Bunndyrssamfunnets ømfintlighet beregnes ved hjelp av indeksene ISI (beskrevet i Rygg, 2002) og AMBI 

(AZTIs Marine Biotic Index; sensitivitetsindeks). AMBI tilordner en art til en økologisk gruppe1 

(ømfintlighetsklasse), og sammensetningen av bunndyrssamfunnet i form av andelen økologiske grupper 

indikerer omfanget av en forurensningspåvirkning. NSI (Norwegian Sensitivity Index; Rygg & Norling, 2013) 

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 beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle 

individene i prøven. 

Hurlberts diversitetsindeks (ES100), eller Hurlberts diversitetskurver, beregner hvor mange arter man ville 

vente å finne i delprøver med færre individer med utgangspunkt i totalt antall arter og individer i en prøve, 

og uttrykkes i form av antall arter som funksjon av antall individer. På denne måten blir diversitetsmålet 

uavhengig av prøvestørrelsen, og man kan dermed sammenligne lokaliteter med ulik individtetthet direkte. 

Hurlbert (1971) ga en metode for å beregne slike diversitetskurver basert på sannsynlighetsberegning. ESn er 

forventet antall arter i en delprøve på n tilfeldig valgte individer fra en prøve som inneholder totalt N individer 

og S arter, og har følgende formel: 

 

 
 

der N = totalt antall individ i prøven, Ni = antall individ av art i, n = antall individ i en gitt delprøve (av de N) 

og s = totalt antall arter i prøven. 

 

NQI1 (Norwegian quality index, version 1) er en sammensatt indeks, som bestemmes både ut fra 

artsmangfold og ømfintlighet, og er beskrevet ved hjelp av følgende formel: 

 

 
 

SN er en diversitetsindeks:  hvor S er antall arter og N er antall individer i prøven. 

 

1.3.2 Økologisk tilstandsklassifisering og nEQR 

Hver stasjon gis en endelig økologisk tilstandsklasse på grunnlag av dens gjennomsnittlige normaliserte EQR-

verdi (nEQR; normalised ecological quality ratio). nEQR gir en tallverdi på en skala fra 0 til 1, og muliggjør en 

harmonisert sammenligning av forskjellige indekser, både innenfor samme og forskjellige kvalitetselement. 

Observert indeksverdi regnes om til nEQR ved  

 

 

 

hvor «klassens nedre indeksverdi» og «klassens øvre indeksverdi» er nedre og øvre grenseverdi for den 

tilstandsklassen indeksverdien for en stasjon ligger i. Klassens nEQR basisverdi er den samme for alle 

indekser, og er satt til: 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (I) = 0,8 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (II) = 0,6 

 
1 Økologiske grupper: EG I: sensitive arter; EG II = nøytrale arter; EG III = tolerante arter; EG IV = opportunistiske arter; EG IV = 

opportunistiske arter; EG V = forurensningsindikatorer.  



 

182-6-20C STORØYA AQUA KOMPETANSE AS  10 

 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (III) = 0,4 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (IV) = 0,2 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (V) = 0,0 

 

Tabell 8: Tilstandsklassifisering av nEQR. Gjengitt etter Vedlegg til Veileder 02:2018. 

 
Tilstandsklasse 

I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

nEQR 1 – 0,8 0,8 – 0,6 0,6 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 - 0 

 

 

1.4 Hydrografi 

Hydrografi angår de kjemiske og fysiske havforholdene, slik som salinitet (saltinnhold), temperatur, 

sirkulasjon og løste gasser. Ekvilibrering med atmosfæren sørger for at overflatevannet i sjø holder en 

oksygenmetning på nært 100%, og gjerne overmettet (> 100%) på grunn av bølgebrytning, luftbobler og 

produksjon av oksygen gjennom fotosyntese. Under overflatevannet faller oksygeninnholdet som en følge 

av biologisk aktivitet, i hovedsak respirasjon fra bakterier som spiser organisk materiale som synker ned 

igjennom vannsøyla, så mengden løst gass varierer i tid og rom avhengig av biologisk aktivitet.  

 

Mengden oppløst oksygen i vann blir formidlet på to hovedmåter – konsentrasjon i enten milligram eller 

milliliter, og metningsgrad i %. Oksygenkonsentrasjonen gir hvor mange mg/ml/mikromol oksygen som er 

løst i en liter av den aktuelle vannmassen. Metningsgraden gir forholdet mellom den aktuelle 

konsentrasjonen og den konsentrasjonen som ville blitt målt ved 100% metning, det vil si når 

konsentrasjonen oppløst oksygen er lik oksygenets løsbarhet. Videre er oksygenets løselighet avhengig av 

vannmassenes temperatur, salinitet og trykk. Med økende trykk øker løseligheten, og med økende 

temperatur og salinitet synker løseligheten. En vannmasse med høyere temperatur og salinitet vil derfor nå 

100% metning ved lavere oksygenkonsentrasjon enn en vannmasse på samme dyp med lavere temperatur 

og salinitet. Oksygenkonsentrasjonen i dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i et område, og 

klassifiseringen av oksygenet i slike vannmasser er gitt i Tabell 9.  

 

Tabell 9: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20 (gjengitt etter Veileder 02:2018).  

 

 

 

 

 

 

Parameter 

 

 

Måleenhet 

Tilstandsklasser 

I 

Bakgrunn/ 

Svært god 

II 

God 

 

III 

Moderat/ 

Mindre god 

IV 

Dårlig 

 

V 

Svært dårlig 

 

Dypvann 

 

Oksygenkonsentrasjon ml O2/ l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

Oksygenmetning* % >65 65-50 50-35 35-20 <20 

*Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C. 

 

Vannets tetthet, masse per volumdel (kg/m3, eventuelt g/cm3), er i hovedsak avhengig av temperatur og 

salinitet. Tettheten kontrollerer vannkolonnens vertikale struktur, med tettere vannmasser dypere i 

vannkolonnen. Ved å øke saliniteten og senke temperaturen øker tettheten, og ved å senke saliniteten og 

øke temperaturen minsker tettheten. Hvis en vannprofil viser at tettheten endres raskt med økende dybde 

har man en pyknoklin – et delingslag mellom to vannlag som har ulik tetthet, enten på grunn av forskjell i 

temperatur eller salinitet (hhv. termoklin og haloklin), eller en kombinasjon av de to. 
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Det ble utført målinger av salinitet, temperatur og oksygen ved dypeste prøvestasjon (Storøya 5, Figur 2) av 

Aqua Kompetanse AS. Målingene ble utført med en CTD av typen SAIV SD204 påmontert en Rinko III optisk 

oksygensensor. Instrumentet målte annethvert sekund ned og opp igjennom vannsøylen. Registrerte data 

ble bearbeidet ved bruk av SAIV AS eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W. All rådata er lagret 

hos Aqua Kompetanse AS. 

 

 

1.5 Undersøkelsesområde og stasjonsplassering 

Utslippspunktet for anlegget ved Storøya ligger i Flatanger kommune, nord for Lauvsnes og rett nordøst for 

Storøya (Figur 1). Utslippspunktet er plassert i en skråning nordøst for Storøya som beveger seg ned i et dyp 

på mellom 90 og 100 meter. Sedimentet i skråningen var moderat grovkornet sand og skjellsand, mens på 

bunnen av skråningen i prøvetakingsområdet besto sedimentet av mer finkornet silt og leire.  

 

Prøvestasjonene plasseres etter retningslinjer gitt i NS-EN ISO 16665:2013, samt ut fra en faglig vurdering. I 

tillegg til prøvestasjonene i påvirkningssonen skal det tas en referansestasjon minst 1 km fra utslippspunktet 

i et område med tilsvarende bunntype som ved de øvrige prøvestasjonene i påvirkningssonen. 

Referansestasjonen inngår ikke i ordinær overvåking. 

 

 

1.5.1 Vannstrøm 

I alle de målte dypene (30, 50, 68 og 75 meters dyp) ligger gjennomsnittsstrømmen på rundt 3 – 4 cm/s og 

følger i hovedsak batymetriens orientering ved målepunktet. Vanntransporten beveger seg hovedsakelig mot 

sør-sørøst. Strømmen på 68 meter har hyppigst forekommende strømretningsgrupper mot 165 – 180, 180 – 

195, 150 – 165 og 120 – 135 grader (Hiorth, 2020).  

 

Tabell 10: Strømmålinger ved Storøya. Alle målingene (30, 50, 68 og 75 meter) er utført med Nortek 400 kHz akustisk 

dopplermåler ved 64°31.163 N, 10°54.131 Ø i perioden 11.03 - 04.05.2020 (Hiorth, 2020).  

Dyp 30 50 68 75 

Gjennomsnittshastighet (cm/s)  3,2 2,9 3,0 4,2 

Maksimalhastighet (cm/s)  16,9 15,2 20,4 29,1 

Nullstrøm (% mellom 0-1 cm/s)  9,5 10,4 9,3 5,8 

 

 

 

1.5.2 Stasjonsplassering 

Fremherskende strømretning, bunntype, batymetri, og veiledende avstander gitt i NS-EN ISO 16665:2013 

ligger til grunn for plassering av prøvetakingsstasjonene (Figur 2). Det er lagt et transekt av stasjoner i 

fremherskende strømretning ut fra planlagt utslippspunkt. Storøya 1 ligger ca. 95 meter sørøst for 

utslippspunktet, Storøya 2 ca. 140 meter unna i samme retning, og Storøya 3 ca. 190 meter unna. Storøya 4 

ligger ca. 135 meter nord-nordøst for utslippspunktet, i returstrømretning, mens Storøya 5 ligger i 

dypområdet i resipienten, ca. 505 meter unna i retning nordøst. Referansestasjonen ligger 1,13 nautiske mil 

øst-sørøst for punktet i et område skjermet for mulig påvirkning, og som innehar omtrent de samme 

egenskapene når det gjelder dyp og bunntype. Grunnet utfordrende bunnforhold ble det tatt flere 

mislykkede forsøk på stasjon Storøya 4 og 5. De mislykkede forsøkene er markert med røde kryss i Figur 2. 

Alle stasjoner er avmerket på kartet i Figur 2, og posisjonen for stasjonene leses av i Tabell 11.  
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Tabell 11: Oversikt over stasjoner, plassering av stasjoner etter NS-EN ISO 16665:2013 med koordinater, dybde ved 

prøvestasjon, avstand mellom prøvestasjon og utslippspunkt, og målte parametere ved Storøya. Bio = kvantitativ 

opparbeiding av makrofaunaprøver; Geo = geologiske analyser av kornfordeling (pelitt); Kjemi = kjemiske analyser av 

TOC, TOM og TN; EK = elektrokjemiske målinger av pH og Eh; Cu = kobberanalyse; CTD = hydrografisk måling av salinitet, 

temperatur og oksygen. 

Stasjoner Storøya 1  Storøya 2 Storøya 3 Storøya 4 Storøya 5 Storøya Ref 

Plassering etter 

NS-EN ISO 

16665:2013 

Utslippspunkt Transekt Returstrømretning Dypområde Referanse 

Parametere 

Bio – Geo – 

Kjemi – EK – 

Cu 

Bio – Geo – 

Kjemi – EK – 

Cu 

Bio – Geo – 

Kjemi – EK – 

Cu 

Bio – Geo – Kjemi 

– EK – Cu 

Bio – Geo – 

Kjemi – EK – 

Cu – CTD 

Bio – Geo – 

Kjemi – EK – 

Cu 

Koordinater 
64°31.102N 

10°54.067Ø 

64°31.079N 

10°54.085Ø 

64°31.053N 

10°54.108Ø 

64°31.193N 

10°54.100Ø 

64°31.266N 

10°54.546Ø 

64°30.779N 

10°56.470Ø 

Dybde (m) 89 92 90 89 104 97 

Avstand til 

utslippspunkt 

(m) 

95 140 190 135 505 2090 

 
 
 
1.5.3 Kartbilder: Stasjonsplassering og anleggslokalisering 

Samtlige kart er med kartdatum WGS84. 

 
Figur 1: Oversiktskart med planlagt plasseringen av  det landbaserte anlegget (rød firkant) i forhold til andre anlegg. 

Målestokk vises i venstre hjørne. Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning. Kartdatum WGS84.  
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Figur 2: Kartet viser planlagt utslippspunkt sammen med prøvestasjoner. Røde kryss markerer mislykkede 

prøvestasjoner. Referansestasjonen ses helt sørøst i kartet. Gult kryss viser punkt for målt vannstrøm. Lilla pil viser 

orientering av kart, strømrose viser vanntransport (m3/m2/døgn) for hver 15° sektor på 68 meters dyp, og gult kryss 

markerer posisjon for strømmålingene ved 64°31.163N, 10°54.131Ø (Hiorth, 2020). Målestokk vises øverst i bildet. Kilde: 

Olex. Kartdatum WGS84.  

 

 
Figur 3: Sjøkart som viser bunndata fra Storøya med resipientundersøkelsens innerste stasjoner (grønne kryss), og 

planlagt utslippspunkt (blått kryss). Røde kryss indikerer mislykkede prøvestasjoner. Målestokk vises øverst i 

bildet. Kilde: Olex. Kartdatum WGS84.  
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2. Resultat 

2.1 Geokjemiske analyser og sensoriske registreringer 

Ved alle stasjonene ble det målt gode pH- og Eobs-verdier, og følgelig ble Eh-verdiene også gode. Nivåene av 

totalt organisk materiale (TOM) var lave, og varierte mellom 2,7% (Storøya 4) og 6,0% (Storøya 2 og 3). TN-

nivåene varierte fra 1,3 (1,0 ved referansestasjonen) – 2,9 g/kg. C/N-forholdet varierte mellom 6,5 – 9,1. 

Pelittandelen på hver av stasjonene lå mellom 47,5 – 86,4, og varierte dermed fra moderat grovkornet til 

finkornet. Kobbernivå ved alle stasjonene lå på under 20 mg/kg, som er å betegne som lavt og innenfor 

«bakgrunnsnivå» (tilstandsklasse I). Nivåene av normalisert totalt organisk karbon (nTOC) var lave 

(tilstandsklasse I) ved 3 av 6 stasjoner (inkludert referansestasjonen), og lett forhøyet (tilstandsklasse II) ved 

resten. Det ble registrert normal lukt og farge i alt undersøkt sediment. Ved Storøya 1 bestod sedimentet av 

silt og skjellsand, Storøya 2, 3 og referansestasjonen bestod av leire, silt og skjellsand, mens Storøya 4 og 5 

bestod kun av leire og silt. Grabbvolumet ved Storøya 2, 3 og 4 var fullt i to av tre prøver, mens de øvrige 

prøvene ved alle stasjonen lå på mellom 7 og 13 cm.  

 

Tabell 12: Resultater fra elektrokjemiske målinger av pH og Eobs i overflatevannet, buffertemperatur, 

sedimenttemperatur og standardpotensiale (Eref) basert på sedimenttemperatur. Eh i sjø er ikke kalkulert. 

Buffertemperatur: 10°C pH sjø: 8,28 

Sjøtemperatur: 10,1°C Eobs sjø: 429,9 

Sedimenttemperatur: 9,1°C Eref sediment: 221 

 

 

Tabell 13: Resultater fra elektrokjemiske og geokjemiske analyser av pH, Eh (redoks), TOC, TOM, TN, C/N, pelitt, TOC, 

normalisert TOC (nTOC) og kobber. Tilstandsklassifisering for nTOC (organisk innhold) basert på SFT 97:03 (Tabell 4) og 

tilstandsklassifisering for Cu (kobber) basert på Veileder 02:2018 (Tabell 5). 

 

Utslippspunkt Transekt Returstrømretning Dypområde Referanse 

Storøya 1 Storøya 2 Storøya 3 Storøya 4 Storøya 5 
Storøya 

Ref 

pH 7,92 7,67 7,68 7,68 7,78 7,77 

Eobs (mV) 378,5 289 194 194,5 194,5 134 

Eh (Eobs + Eref) 

(mV) 
599,5 510 415 415,5 415,5 355 

TN (g/kg) 1,3 2,0 2,9 1,4 2,0 1,0 

TOM (%) 4,3 6,0 6,0 2,7 5,3 3,0 

C/N 8,4 9,1 7,5 6,5 8,4 9,1 

Pelitt (%) 49,4 72,9 84,2 47,5 86,4 72,4 

TOC (mg/g) 10,9 18,1 21,8 9,1 16,8 9,1 

nTOC (mg/g) 

Tilstandsklasse 

20 

II 

23 

II 

25 

II 

19 

I 

19 

I 

14 

I 

Cu (mg/kg) 

Tilstandsklasse 

9 

I 

13 

I 

12 

I 

5 

I 

8 

I 

12 

I 
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2.2 Kvantitative bunndyrsanalyser 

Hovedtrekkene i artssammensetningen blir vist i form av en topp-ti artsliste fra hver stasjon, basert på sum 

av to replikater per stasjon. Artene inndeles i fem økologiske grupper (Ecological groups; EG) etter Rygg & 

Norling (2013), som går fra sensitive arter (gruppe I) til forurensingsindikatorer (gruppe V).  

 

Tabell 14: De ti mest dominerende artene på hver stasjon med antall individer (#), kumulativ prosent (%) og økologisk 

gruppe2 (EG). Arter med ukjent gruppe (EG) er markert med i.k.  

Storøya 1 # % EG Storøya 2 # % EG 

Parathyasira equalis 51 14 III Parathyasira equalis 61 16 III 

Paramphinome jeffreysii 35 24 III Paramphinome jeffreysii 59 32 III 

Prionispoi cirrifera 34 33 III Heteromastus filiformis 56 47 IV 

Heteromastus filiformis 32 42 IV Ennucula tenuis 16 52 II 

Abyssoninoe hibernica 22 48 II Abyssoninoe hibernica 13 55 II 

Diplocirrus glaucus 19 53 II Prionispio sp. 13 59 III 

Ennucula tenuis 19 58 II Diplocirrus glaucus 12 62 II 

Cirratulidae 18 63 IV Praxillella affinis 11 65 I 

Galathowenia oculata 10 66 III Abyssoninoe sp. 9 67 II 

Praxillella affinis 10 69 I Chaetozone sp. 8 69 III 

Storøya 3 # % EG Storøya 4 # % EG 

Parathyasira equalis 37 20 III Parathyasira equalis 37 17 III 

Heteromastus filiformis 30 37 IV Heteromastus filiformis 33 32 IV 

Paramphinome jeffreysii 16 45 III Abyssoninoe hibernica 22 42 II 

Abyssoninoe hibernica 15 54 II Diplocirrus glaucus 16 50 II 

Diplocirrus glaucus 11 60 II Paramphinome jeffreysii 13 56 III 

Ennucula tenuis 10 65 II Pholoe sp. 9 60 II 

Lysilla loveni 8 69 I Prionispio cirrifera 9 64 III 

Paramphitrite tetrabranchia 6 73 I Notomastus latericeus  8 67 I 

Praxillella affinis 6 76 I Ennucula tenuis 8 71 II 

Terebellides sp. 5 79 I Terebellides sp. 7 74 I 

Storøya 5 # % EG Storøya Ref # % EG 

Heteromastus filiformis 89 23 IV Heteromastus filiformis 138 45 IV 

Parathyasira equalis 78 42 III Chirimia biceps 19 51 I 

Paramphinome jeffreysii 30 50 III Galathowenia oculata 13 55 III 

Prionispio cirrifera 27 57 III Parathyasira aqualis 13 59 III 

Abyssoninoe hibernica 24 63 II Abyssoninoe sp. 11 63 II 

Polycirrus sp. 11 66 I Chaetoderma nitidulum 10 66 II 

Pholoe baltica 10 68 III Oweniidae 9 69 III 

Cirratulidae 10 71 IV Spionidae 8 71 III 

Oweniidae 9 73 III Prionispio cirrifera 7 74 III 

Sabellidae 9 75 II Spiophanes kroyeri 7 76 III 

 

For fullstendig oversikt over faunaindekser og artslister, se rapport fra Pelagia Nature & Environment AB i 

Vedlegg B.  

 

 

 
2 Økologiske grupper: EG I: sensitive arter; EG II = nøytrale arter; EG III = tolerante arter; EG IV = opportunistiske arter; EG V = 
forurensingsindikatorer. Rygg & Norling, 2013 
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2.2.1 Økologisk tilstandsklassifisering og undersøkelsesfrekvens 

Ved Storøya 1 viste to av faunaindeksene tilstand I (svært god), mens resten viste tilstand II (god). 

Totaltilstand ved Storøya 1 ble derfor tilstand II, med en nEQR på 0,78. Ved Storøya 2 lå de fleste indeksene 

i tilstandsklasse I, med unntak av NQI1 og NSI som lå i tilstandsklasse II. Stasjonen ble klassifisert til økologisk 

tilstandsklasse I, med en nEQR på 0,81.  

Faunaindeksene ved Storøya 3, 4 og 5 lå for det meste i tilstandsklasse II (god), med noen indekser i 

tilstandsklasse I (svært god). Alle stasjonene fikk økologisk tilstand II med nEQR fra 0,77 (Storøya 5) til 0,71 

(Storøya 4) (Tabell 15). Det var en blanding av sensitive, nøytrale, tolerante og opportunistiske arter ved alle 

tre stasjonene, og den tolerante arten Parathyasira equalis var mest tallrik ved Storøya 3 og 4 (med hhv. 20 

og 17% av individmengden), mens den opportunistiske arten Heteromastus filirofmis var mest tallrik ved 

Storøya 5. med 23% av individmengden.  

Referansestasjonen hadde mer variasjon mellom tilstandsklassene til de forskjellige faunaindeksene, og 

varierte mellom tilstand I, II og III. Totaltilstanden til Storøya Ref ble II (god).  

Storøya ligger i økoregion H – Norskehavet Sør og vanntype 1-3 (Tabell 7).  

 

Tabell 15: Resultater fra kvantitative bunndyrsanalyser basert på sum av to replikater for antall arter og individer, og 

snitt av to replikater per stasjon for indeksberegninger. Antall arter og individer per 0,2 m2, Shannon-Wieners 

diversitetsindeks (H’), Norwegian Sensitivity Index (NSI, sensitivitetsindeks), Hurlberts diversitetsindeks (ES100), ISI2012 

ømfintlighetsindeks, NQI1 (sammensatt indeks, diversitet og ømfintlighet) og normalisert EQR. Økologisk 

tilstandsklassifisering basert på diversitetsindekser baseres på indeksverdi fra Veileder 02:2018 (Tabell 7 og 8). Blå = I 

Svært god; Grønn = II God; Gul = III Moderat; Oransje = IV Dårlig; Rød = V Svært dårlig. Nederst i tabellen er 

gjennomsnittlig nEQR og samlet økologisk tilstand for overgangssonen, samt undersøkelsesfrekvens jamfør Tabell 9. 

 

Utslippspunkt Transekt 
Returstrøm-

retning 
Dypområde Referanse 

Storøya 1 Storøya 2 Storøya 3 Storøya 4 Storøya 5 
Storøya 

Ref 

Antall individer 363 372 183 218 394 310 

Antall arter 44 50 28 35 51 38 

H’ 4,2 4,2 3,8 4,1 3,9 3,3 

ES100 27 30 - 23 27 - 

NQI1 0,69 0,72 0,69 0,72 0,69 0,62 

ISI2012 8,6 9,7 8,6 9,1 8,7 9,3 

NSI 23 23 23 23 22 21 

nEQR 

Økologisk tilstand 

0,78 

II 

0,81 

I 

0,76 

II 

0,71 

II 

0,77 

II 

0,69 

II 

Undersøkelsesfrekvens Iht. utslippstillatelse  
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2.3 Hydrografi 

Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) i 

dypområdet ved lokaliteten (Storøya 5; Figur 2). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 4 

og 5.  

 
Figur 4: Sjøtemperatur (°C; rød), salinitet (blå) og tetthet (-1000 kg/m3; sort) fra overflaten og ned til bunnen (down-

cast) på 104 meters dyp ved stasjon Storøya 5 den 08.06.2020.  

 

Sjøtemperaturen var stabil i de 15 øverste meterne av vannsøylen før den fikk en termoknoklin hvor 

temperaturen avtok fra omtrent 9 til under 6 grader på bare noen få meter. Deretter ble den igjen mer stabil 

med en liten gradvis økning ned til bunnen. Bunnvannet holdt en temperatur på 6,15°C. Saliniteten økte i 

trappevis nedover vannsøylen fra overflaten til omtrent 15 meter. Deretter ble den mer stabil med en liten 

kontinuerlig økning nedover vannsøylen til en verdi på omtrent 35,4 ved bunnen.  
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182-6-20C STORØYA AQUA KOMPETANSE AS  18 

 

 
Figur 5: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; blå) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) på 

104 meters dyp ved stasjon Storøya 5 den 08.06.2020.  

 

Profilen for oksygenmetning viste overmetning ned til ca. 30 meters dyp, med et nivå på over 105% fra 

overflaten ned til ca. 15-20 meter. Fra ca. 20 meters dyp sank oksygennivået jevnt ned til ca. 75 meters dyp.  

Deretter stabiliserte nivået seg nedover nedre del av vannsøylen før det igjen sank noe rett før bunnen.  

Bunnvannet holdt en oksygenkonsentrasjon på 5,85 ml O2/l (85,07%), og klassifiseres til tilstandsklasse I - 

svært god iht. Veileder 02:2018 (Tabell 9). 
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3. Oppsummering 
Alle stasjonene viste gode pH og Eh-målinger, og alle hadde normalt lukt og farge. Mengden nTOC ved stasjon 

Storøya 4, 5 og referansestasjonen gis tilstand I (meget god), med svært lave målinger. Stasjon Storøya 1, 2 

og 3 gis tilstand II (god). Kobbermålingene ved alle stasjonene viste lave forekomster og gis tilstand I 

(bakgrunnsnivå). C/N nivået var høyest ved Storøya 2 og referansestasjonen. Stasjonene som ble lagt i 

skråningen nærmest utslippspunktet (Storøya 1 og 4) hadde lavest andel pelitt. De resterende stasjonene var 

plassert på bunnen av skråningen og lå dermed i et bløtbunnområde.  Høy pelittandel kan indikere lite 

resuspensjon, og at dette kan være et sted materiale vil legge seg.  

 

Ved Storøya 1 var det moderat antall arter i forhold til de andre stasjonene. Den tolerante arten Parathyasira 

equalis var den vanligste med 14% av individantallet. Storøya 2 og 5 hadde noe flere arter og individer enn 

Storøya 1, mens Storøya 3 og 4 hadde færre. Storøya 2 fikk på bakgrunn av faunaindeksene økologisk tilstand 

I (svært god), mens de resterende stasjonene, inkludert referansestasjonen, fikk tilstand II (god). Det var en 

blanding av sensitive, nøytrale, tolerante og opportunistiske arter blant de ti vanligste artene ved alle 

stasjonene. Faunaindeksene lå i tilstandsklasse I – svært god og II – god ved alle stasjonene, samt at 

referansestasjonen også hadde en faunaindeks i tilstandsklasse III – moderat.  

 

Oksygennivået var høyt i hele vannsøylen, og bunnvannet ble klassifisert til tilstand I – svært god. 

 

Basert på resultatene som fremkommer i rapporten, er det god økologisk tilstand i det marine bunnmiljøet 

ved planlagt utslippspunkt og ute i resipienten.   
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Vedlegg A – Bilder av sediment 

 
Figur A-1: Bilde av sedimentet ved Storøya 1. Sedimentet besto av silt og skjellsand. Prøven hadde en pelittandel på 

49,4% (se Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) rapport i Vedlegg C). Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur A-2: Bilde av sedimentet ved Storøya 2. Sedimentet besto av silt, sand og skjellsand. Prøven hadde en pelittandel 

på 72,9% (se Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) rapport i Vedlegg C). Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur A-3: Bilde av sedimentet ved Storøya 3. Sedimentet besto av leire, silt og skjellsand. Prøven hadde en pelittandel 

på 84,2% (se Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) rapport i Vedlegg C)]. Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur A-4: Bilde av sedimentet ved Storøya 4. Sedimentet besto av leire og silt. Prøven hadde en pelittandel på 47,5% 

(se Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) rapport i Vedlegg C). Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur A-5: Bilde av sedimentet ved Storøya 5. Sedimentet besto av silt og leire. Prøven hadde en pelittandel på 86,4% 

(se Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) rapport i Vedlegg C)]. Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur A-6: Bilde av sedimentet ved Storøya Ref. Sedimentet besto av leire og silt. Prøven hadde en pelittandel på 72,4% 

(se Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) rapport i Vedlegg C). Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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 Vedlegg B – Pelagia Nature & Environment AB rapport 
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Vedlegg C – Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) rapport 
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1 Innledning 
Denne strandsonekartleggingen er utført i forbindelse med søknad om landbasert oppdrettsanlegg, som en 

del av kartlegging av fjordområdet. I tillegg er det et mål å etablere stasjoner for eventuell videre overvåkning 

og kartlegge disse før eventuell start av utslipp. 

 

2 Materiale og metode 
Feltarbeidet ble utført 2. oktober, 2020. Det ble benyttet vannkikkert, finmasket håv og hvit bakke for 

undersøkelse av fjærefauna. Fjæresonen ble undersøkt på lavvann, slik at mest mulig av sonen var tørrlagt. 

Fauna ble bestemt i felt ned til nærmeste gjenkjennbare taksonomisk nivå. 

 

2.1 Valg av stasjoner 
Det ble lagt tre stasjoner i området, én ved utslippspunktet og to nedstrøms fra det planlagte utslippspunktet. 

I området rundt det planlagte anlegget består kysten i stor grad av bratte berg, og de to stasjonene nedstrøms 

for anleggets planlagte utslippspunkt ble lagt til slakere strender hvor det er bedre forhold for observasjon 

av fjæresonen (Figur 1). 

 

Tabell 1. Koordinater for stasjonenes midtpunkt. Det understrekes at stasjonenes utstrekning går noe utover det 
oppgitte midtpunkt. 

Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 

64°31.081’N 

10°53.821’Ø 

64°31.144’N 

10°53.580’Ø 

64°30.899’N 

10°54.537’Ø 

 

 

 
Figur 1. Kartet viser undersøkelsesområdet. Kilde: Olex AS. 
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3 Resultater 
 

3.1 Stasjon 1 
Ved denne stasjonen var det store steiner øverst i strandsonen, og grus med innslag av steiner og sand lengre 

ned. Det ble registrert en forventet sonering av brunalger; sauetang øverst i sonen, deretter kaurtang, 

grisetang, blæretang, og sagtang nederst i sonen. Det ble registrert mye posthornmark og noe mosdyr på 

tangen nederst. Aller øverst ble det observert messinglav, og under dette ble lavarten marebek registrert 

som et sort overtrekk på svaberg og steiner. Typisk finnes marebek i «sprutsonen» øverst i tidevannssonen, 

noe som også var tilfellet ved denne stasjonen. En god del fjærerur fra flere generasjoner satt som et belte 

som overlappet nedre del av marebekbeltet og området med sauetang og kaurtang. Kalkalgen innen slekten 

Lithothamnion (rødalge; Lithothamnion sp.) ble registrert som et overtrekk på steiner lenger ned i fjæra.  

 

Et håvtrekk med finmasket håv på denne stasjonen gav fangst av ett individ innen familien pungreke, 

sannsynligvis er det snakk om arten Praunus flexuosus. 

 

Denne stasjonen hadde også et stort grisetangbelte som viste tegn på eksponering med atypiske individer og 

avriving, og et stort sagtangbelte nedenfor dette. Atypisk tang kan også skyldes ferskvannspåvirkning, fra for 

eksempel ferskvannslag i overflaten. Ellers fant man det som kan karakteriseres som vanlig fjærefauna; 

strandsnegl, butt strandsnegl, spiss strandsnegl, albuesnegl, purpursnegl, glatt kjeglesnegl, korstroll, tanglus, 

flere generasjoner strandkrabbe, og fjærerur. Det ble funnet lavt antall krepsdyr ved stasjonen, som kan være 

en indikasjon på eksponering. Øvrig flora funnet ved stasjonen var grønndusk og krusflik, og en alge på 

grisetangen som mest sannsynlig var grisetangdokke. 

 

Generelt fremsto fjæresonen ved denne stasjonen som eksponert, men også ren og frisk. 
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Figur 2. Stasjon 1 hadde forventet sonering, som sett i det venstre bildet med et bredt grisetangbelte høyere enn beltet 
med sagtang. Albuesnegl kan ses sittende på steinene. I bildet til høyre ser man kalkalgen Lithothamnion sp. som et lys 
rødt overtrekk på stein. Man kan også se sagtang, grisetang og krusflik. Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

3.2 Stasjon 2 
Ved stasjon 2, lagt ved utlippspunktet, var det bratt berg og dermed en noe annerledes sonering. Helt øverst 

ble det observert messinglav, etterfulgt av brede belter med marebek og fjærerur. I fjærerurbeltet, hvor det 

ble observert flere generasjoner fjærerur, var det også en del purpursnegl. I midten var det spredt bevoksing 

av sauetang og kaurtang, og nederst var det relativt mye blæretang.  

 

Ellers ble det funnet vanlig strandsnegl, liten strandsnegl, albueskjell og rød kråkebolle, i tillegg til noe 

grisetang, sagtang og grønndusk. 

 

Denne stasjonen bar også tydelig preg av å være eksponert. 
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Figur 3. Fjæra ved Stasjon 2 bestod av bratte berg, med et bredt og tett belte med rur, og spredt bevoksing av tang. 
Albuesnegl og purpursnegl kan sees beitende på ruren. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
 

3.3 Stasjon 3 
Ved denne stasjonen bestod substratet i større grad av fin sand og leire med innslag av steiner og grus. Det 

ble observert en god del tegn til fjæremark i sanden. På spredte steiner og langs sidene ble det observert 

normal sonering av brunalger, med sauetang og kaurtang øverst, et stort grisetangbelte under dette, 

etterfulgt av blæretang og deretter sagtang. Helt øverst ble det også observert marebek. 

 

Ellers fant man det som kan karakteriseres som vanlig fjærefauna; strandsnegl, butt strandsnegl, spiss 

strandsnegl, albuesnegl, purpursnegl, glatt kjeglesnegl, leddsnegl, korstroll, tangloppe, strandkrabbe og flere 

generasjoner fjærerur. På en stein ble det observert muslinger i underfamilien Modiolinae. I tillegg ble det 

observert posthornmark og mosdyr på stein og tang nederst i fjæresonen. Øvrig flora funnet ved stasjonen 

var grønndusk og krusflik, og en rødalge på sagtang. Rødalgen fjæreblod ble funnet som overtrekk på steiner, 

i tillegg til flekkete overtrekk av en grønnalge. 

 

Denne stasjonen viste tegn til noe mindre eksponering enn ved de andre stasjonene.  
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Figur 4. Substratet ved Stasjon 3 bestod i større grad av sand og leire, med steiner som gir festepunkt for alger. Til 
høyre ses liten og stor strandsnegl, albuesnegl og fjærerur. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
 

4 Oppsummering 
Som helhet viser denne strandbefaringen en frisk og ren fjære, som innehar de vanligste arter innen flora og 

fauna som er vanlig å finne i eksponerte fjæresoner. Den forventede soneringen av alger ble observert i 

området. Det relativt store grisetangbeltet ved stasjon 1 vitner om at det tidvis er god tilførsel av næringsrikt 

vann til denne sonen, og dette kan ha sin forklaring både i avrenning fra landbruksområder like i nærheten, 

samt at denne lokaliteten er en del av et større fjordområde som innehar flere matfiskanlegg og kan derfor 

motta tilførsler derifra. Tegn på eksponering inkluderer avrevet tang, få krepsdyr som tanglopper og tanglus 

observert, og et bredt rurbelte med beitende purpursnegler. Av de tre stasjonene lå stasjon 3 mindre 

eksponert til, noe som gjenspeiles i flora og fauna ved stasjonen. 

 

Resultatene fra de undersøkte stasjonene vil fungere som referanse for eventuelle oppfølgende 

undersøkelser etter at anlegget har kommet i drift. 

 
 

5 Referanser 
 
Johannessen, P. og Svensen, E. (2017) Dyreliv i fjæra. Kom forlag AS.   
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Vedlegg 
 

Artsliste over fauna registrert i fjæresonen 
Arenicola marina (Fjæremark - innen Arenocillidae)  
 
Spirorbis sp. (Posthornmark) 
 
Semibalanus balanoides (fjærerur – krepsdyr) 
 
Praunus flexuosus (krepsdyr innen Malacostraca) 
 
Tangloppe (gruppe innen amphipoda) 
 
Isopoda (tanglus – gruppe innen krepsdyr) 
 
Carcinus maenas (strandkrabbe)  
 
Polyplacophora (leddsnegl) 
 
Patella vulgata (albuesnegl) 
 
Littorina littorea (vanlig strandsnegl) 
 
Littorina obtusata (butt strandsnegl) 
 
Littorina saxatilis (spiss strandsnegl) 
 
Testudinalia testudinalis (marmorert skilpaddesnegl) 
 
Nucella lapillus (purpursnegl) 
 
Gibbula cineraria (glatt kjeglesnegl) 
 
Modiolinae (underfamilie innen Bivalvia) 
 
Asterias rubens (korstroll) 
 
Echinus esculentus (rød kråkebolle) 
 
Fisk (småfisk observert i fjæresonen – ikke identifisert til gruppe eller art) 
 
 

Artsliste over flora registrert i fjæresonen 
 
Pelvetia canaliculata (sauetang – brunalge) 
 
Fucur spiralis (kaurtang – brunalge) 
 
Fucus vesiculosus (blæretang – brunalge) 
 
Ascophyllum nodosum (grisetang – brunalge) 
 
Fucus serratus (sagtang - brunalge) 



  

329-10-20SU STORØYA AQUA KOMPETANSE AS 10 

 
Laminaria hyperborea (stortare – brunalge) 
 
Cladophora rupestris (grønndusk – grønnalge) 
 
Chondrus crispus (krusflik) 
 
Polysiphonia lanosa (grisetangdokke - rødalge) 
 
Hildenbrandia rubra (fjæreblod - rødalge) 
 
Lithothamnion sp. (slekt innen rødalger) 
 
Veruccaria maura (marebek – lav)  
 
Xanthoria parietina (messinglav - lav) 
 



Sjøvannsinntaksstasjon 
Inntaksrensing Membrananlegg 

Nanofilter Membrananlegg 
Ultrafilter UV-aggregat 

Energianlegg 
varmepumpe/sjøvannsveksling

  Slambehandling

Trafo
Nødstrøm

Utløpsvann
Fiskesperre

Postsmoltmodul
4 x 20 m kar

4 stk Matfiskmoduler 
hver med 4 x 23 m kar

2 stk system for 
levering og sortering
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Bilde som viser plassering av anlegg sant inntak og utslippsledning til anlegget.

 



Bilde som viser plassering av anlegg i gjeldende arealplan 

 



Content in solid (faeces) and liquid phase kg/d tons/year 
Total suspended solids (TSS)/dry matter 11524 4,206
N in TSS 380 139
N dissolved 1,038 379
SUM (N) 1418 517
P in TSS 209 76
P dissolved 23 8
SUM (P) 232 85
TOC in TSS 3222 1,176
TOC dissolved 1381 504
SUM total organic matter (TOC) 4603 1,680
BOD5 in TSS 11814 4,312
BOD5 dissolved 5063 1,848
SUM biochemical oxygen demand (as BOD5) 16877 6,160

Content in solid (faeces) and liquid phase
Total suspended solids (TSS)/dry matter
N in TSS 
N dissolved 
SUM (N)
P in TSS
P dissolved
SUM (P)
TOC in TSS
TOC dissolved
SUM total organic matter (TOC) 
BOD5 in TSS
BOD5 dissolved
SUM biochemical oxygen demand (as BOD5)

Waste calculations at max feeding (62 188 kg feed/d)
kg/d
16985
560

Waste calculations based on average feeding (42192 kg feed/d)
Salmon, 14 000 t/year

Bjørøya

1,530
2090
308
34
342

24875

4749
2035
6784
17413
7463



 

 

 
 
Vedlegg x – Beskrivelse IK-system 
 
Bjørøya sitt IK-system er bygd opp for å tilfredstille relevante myndigheters krav i gjeldende lover 
og forskrifter, samt GlobalG.A.P og GRASP. 
 
Under tilsyn fra ulike myndigheter og serstifiseringsorgan rettferdiggjøres disse ved fremvisning av 
etterspurt dokumentasjon. 
Dokumentasjonskravet i 6.1.9 henviser til mattilsynets etableringsforskrift, som vi tolker er 
«Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.» 
§ 6 a) - g) omhandler krav til søknad om godkjenning, og alle punkter dekkes av søknaden unntatt 
punkt f) : «Internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig 
forsvarlig drift, herunder risikobasert helsekontroll, opprettholdelse av god vannkvalitet og 
journalføring, kan etterleves.» 
 
Under beskrives hvordan Bjørøya etterlever disse kravene.  
 
Sammen med beskrivelsen ligger skjermbilder fra EQS. Dersom det er behov for kopi av planer, 
instrukser eller rapporter kan det hentes ut PDFér av dette som ettersendes. 
 
IK-Systemets oppbygging 
 
Bjørøya sitt kvalitetssystem er bygd opp ihht ISO 9001. 
 
Dette består av regulerende (lover, forskrifter og standarder), styrende (planer og instrukser) og 
kontrollerende dokumenter (rapporter og dokumentasjon på etterlevelse av instrukser), hvor alle 
dokumenter har versonshåndtering og revisjonsfrister. 
 
Hygiene 
 
Bjørøya utarbeider årlig hygieneplan, og denne evalueres ved årsskiftet ved utforming av nye mål. 
Det foreligger både hygieneinstruks og renholdsplan, og disse implementeres med en test. Alle 
spørsmål må besvarea korrekt før implementering er godkjent. 
På denne måten sikrer Bjørøya at alle ansatte er kjent med og kan innhold i kritiske instrukser. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskehelse. 
I EQS er alt som omhandler fiskehelse samlet i en egen håndbok. Her finnes regulerende, 
styrende og kontrollerende dokumenter. Bjørøya har en fiskevelferdsplan, en beredskapsplan for 
lakselus og veterinær helseplan for alle lokaliteter. 
Denne håndboka revideres årlig, sammen med risikovurderinger for fiskehelse. 



 

 

Se eksempler fra skjermbilder i EQS under. 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
Tilsyn og journalføring. 
det gjennomføres daglig tilsyn til fisk, utstyr og miljø, og all datafangst dokumenteres i sjekklister. 
Dagbok lokalitet er en viktig sjekkliste, og rapporter fra denne er tilgjengelig under lokalitetens 
håndbok. 
Alle ansatte har unik bruker i EQS, og alle bruker systemet daglig (også vikarer). 
Under følger eksempel fra sjekkliste, dagbok og lokalitetsoversikt. 
Alle historiske journaler er tilgjengelig så langt tilbake man måtte ønske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N o fit ec h 25/05 - 2018

Daglig fôring:
Diameter kar:
Oppdrettsvolum:
Vannhøyde i kar:
Systemflow:

Oppholdst id:
Resirkuleringsgrad:
Vannutskiftning:
Totalt areal:

8000 kg
20 m
9200 m³
6,1 m
265 000 L/min
(<15 mg/L CO2)
35 min
99,3%
300 L/kg fôr
2500 m², B= 41,1 m, L=64,5 m

Kapasitet:

Mo du lRAS
4×Ø20



N o fit ec h 25/05 - 2018

Daglig fôring:
Diameter kar:
Oppdrettsvolum:
Vannhøyde i kar:
Systemflow:

Oppholdst id:
Resirkuleringsgrad:
Vannutskiftning:
Totalt areal:

7500 kg
23 m
14 400 m³
7,3 m
240 000 L/min
(<15 mg/L CO2)
60 min
99,3%
300 L/kg fôr
3085 m², B= 47,1 m, L=65,5 m

Kapasitet:

Mo du lRAS
4×Ø23



N o fit ec h
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Vedlegg x - Behov for søknaden, Litløya, Flatanger
kommune

Bj ørøya Holding AS er et selskap tilhørende i Flatanger kommune. Selskapet er bredt
engasj ert i oppdrettsvirksomh et og er eneeier av oppdrettsselskapet Bj ørøya AS som
har drevet oppdrett av laks i sj ø siden 1982. Bj ørøya AS produserer laks fra Åfjord i
sør til Bindal i nord. Gj ennom sine eierandeler i settefisk, matfisk, rensefisk, slakteri
og servicebåtrederi utgjør Bj ørøya Holding AS en stor arbeidsgiver som er viktig for
næringslivet i regionen .

På bakgrunn av situasj onen i dagens sj øproduksj on ser Bjørøya Holding A S det som
en milj øvennlig og fremtidsrettet å flytte større deler av produksj onen i sj ø over til
land. Vi søker derfor om en fleksibel og produksj onsoptimaliserende løsning for
produksj on av større biomasse på land. Dette for å sikre en fleksibilitet som ruster oss
bedre mot utfordringer i forbindelse med lakselus og andre biologiske utfordringer
som forringer fiskehelse- og velferd og påvirker produksj on av laks i åpne merder,
samt ytre milj ø, negativt . Bj ørøya Holding A S ønsker gjennom beskrevet konsept å
produsere større smolt i postsmoltanlegg, samt trekke deler av produksj onen på land
helt til slakt. Vi tror dette vil ha en positiv effekt på produksj onsperioden vi har i sjø i
dag og økt verdiskapning i en allerede solid og etablert verdikj ede gjennom å trekke
deler av produksj onen til slakt.

Med vennlig hilsen{ ·
D> HI1.  _ ( [T
Per Anton Lofsnaes <

t

Konsernsj ef,

Bjørøya Holding AS



 
 

 
6.0 Beredskapsplan Litløya 
Formål 
Beredskapsplanen skal bidra til å forebygge og hindre og evt. håndtere situasjoner som akutt 
fiskesykdom og massedød samt forurensning, og ved slike hendelser kunne begrense 
skadeomfanget, sørge for best mulig fiskehelse og fiskevelferd, samt å vise hvordan rømming 
kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres.  
Massedød for settefiskanlegget vil i tillegg kunne komme ved svikt i vanntilførsel, lav O2, 
gassovermetning, høy temperatur og forurensning.  
 
Ansvarlig 
Daglig leder har hovedansvaret, men alle ansatte er ansvarlige for å gjennomføre 
beredskapsplanen raskest og best mulig. 
 
6.1 Beredskapsplan Litløya 

6.1.1 Rømming 
Det skal være daglig kontroll av siler i kar, filtre og kummer som fisk ved spesielle 
uheldige omstendigheter kan komme ut i. Rømming kan oppstå etter uhell med siler 
eller brudd på overføringsrør ved utskipning av smolt. Mulig risiko er vurdert og 
kartlagt gjennom risikovurderingen i Dok. 4.1, og det er skriftlige og muntlige 
instrukser ved alle prosesstrinn der det er kartlagt risiko. Finmaskede garn oppbevares 
på Lauvøya. Personell med båt fra Bjørøya AS skal være i beredskap for landanlegget, 
og sette ut og røkte garnene. 
- Den som oppdager rømming eller har mistanke om rømming sørger for at 

skadeomfanget blir foreløpig fastslått, og sørger for å begrense skaden mest mulig. 
- Daglig leder varsles snarest mulig. 
- Fiskeridirektoratet varsles ved melding: 
- Meldingen sendes på:  

http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/Akvakultur/Min side  
 
eller på:  tlf. 55 23 83 37 ev. 
   tlf. 911 03 277  

- Evt. gjenfangstfiske startes umiddelbart 
- Skaffe tilstrekkelige materielle ressurser for å stoppe rømmingen. 
- Personell på matfiskflåten kontaktes, og gjenfangst av rømt fisk startes snarest 

mulig.  
- Alle aktuelle telefonnumre finnes lett tilgjengelig på kontoret.  
- Forsikringsselskapet varsles / orienteres. 
 
Gjenfangst av fisk håndteres fra anlegget. Denne vil evt. bli bedøvet med godkjent 
bedøvelsesmiddel, avlivet, kvernet, ensilert og levert godkjent mottaker. 
  

http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/Akvakultur/Min


 
 
6.1.2 Massedød 

 
6.1.2.1 Smittsom sykdom  
 
Ved forhøyet dødelighet skal avdelingsleder varsle produksjonssjef, 
fiskehelsetjenesten og Mattilsynet slik at rett diagnose kan bli stilt.  
Ved mistanke om smittsom sykdom vil Mattilsynet og veterinær komme med 
anbefalinger om videre drift fram til prøver av fisken er analysert.  
 
Ved akutt massedød av syk fisk må følgende igangsettes: 
 
- Daglig leder varsles umiddelbart  
- Eget fiskehelsepersonell tilkalles  992 97 428 (Mads) 

       
   

eller 74 28 84 30 (Aqua Kompetanse)  
eller  932 24 039 (Solveig Skjei 

Knudtsen, leder fiskehelse Aqua 
Kompetanse) 

-    Mattilsynet varsles    22 40 00 00  
 

- X kan kontaktes ved større mengder syk / død fisk 
- Opptaket av dødfisk startes og følges opp, men gjenlevende fisk skal 

stresses minst mulig.  
- Evt. gjenlevende smittet fisk bedøves med godkjent bedøvelsesmiddel før 

avliving.  
- Forsikringsselskapet varsles / orienteres 
- Håndtering av lokalitet og utstyr gjøres iht. pålegg fra Mattilsynet og egne 

rutiner for smittebegrensing.  
 
For å kunne håndtere en eventuell massedød av fisk, leverer Litløya kvernet, 
ensilert dødfisk til godkjent mottaker.  Kapasiteten for kvernet, ensilert dødfisk 
på Litløya er ca. xxxx liter. Døgnkapasiteten for kverning av dødfisk er xxxxxx 
liter. Kvernet, ensilert dødfisk blir transportert med bil eller båt.  
 
 
 

 
  



 
 
 

6.1.2.2 Massedød pga. svikt i vanntilførsel, lav O2, forurensning 
etc. 
 
Massedød av fisk kan komme etter svikt i vanntilførsel, for lav O2-metning, 
nitrogenovermetning, for høy temperatur eller forurensning. De fleste av disse 
parameterne blir sjekket daglig og journalført i ukejournalene. Det er montert 
alarmer for de viktigste områdene, spesielt lav vannstand og O2, se egen liste 
Dok. x.x.x.x.x.  
 
Ved massedød av fisk:  
 
- Den som oppdager massedød eller har mistanke om at noe er ferd med å 

skje, sørger for å begrense skaden mest mulig. 
- Årsaken kartlegges dersom dette er mulig. 
- Daglig leder varsles umiddelbart 
- Mattilsynet skal varsles tlf. 22 40 00 00 
- Evt. Fylkesmannen varsles via 110 
- Eget fiskehelsepersonell tilkalles på  992 97 428 (Mads) 

 
 eller 74 28 84 30 (Aqua Kompetanse)  
 eller  932 24 039 (Solveig Skjei Knudtsen, leder 
  fiskehelse Aqua Kompetanse) 
 

- X kan kontaktes ved større mengder syk / død fisk 
- Opptaket av dødfisk startes og følges opp, men gjenlevende fisk skal 

stresses minst mulig.  
- Evt. gjenlevende fisk som må avlives, bedøves med godkjent 

bedøvelsesmiddel før avliving.  
- Forsikringsselskapet varsles / orienteres 
 
For å kunne håndtere en eventuell massedød av fisk, leverer Litløya kvernet, 
ensilert dødfisk til godkjent mottaker. Kapasiteten for kvernet, ensilert dødfisk 
på Litløya er ca. xxxx liter. Døgnkapasiteten for kverning av dødfisk er xxxxx 
liter. Kvernet, ensilert dødfisk blir transportert med bil eller båt.  
  



 
 
 
 
6.1.2.2.1 Liste over alarmer:  
               
 

 
 
 

 
  



 
 

6.1.3 TELEFONLISTE FOR BEREDSKAPSPLAN  
 
Daglig leder:     - X     xxx xx xxx 
Veterinær:     - X     xxx xx xxx  
Veterinær:    - X     xxx xx xxx  
Fiskehelsebiolog   - X     xxx xx xxx 
       
Aqua Kompetanse:       74 28 84 30 
Solveig Skjei Knudtsen:  

(leder fiskehelse Aqua Kompetanse)  932 24 039 
 
Fiskeridirektoratet:       55 23 83 37 ev. 

911 03 277 
Mattilsynet        22 40 00 00 
Fylkesmannen:       110 
 
Aqua Kompetanse (beredskap):     74 28 84 30   
Rørvik fisk/ Kystmiljø      959 89 102 
Oppdretternes Miljøservice v/ Gudbrand Sørheim  900 84 729 
Dykker: KB-gruppen- Ola Krystad    995 21 611 
     AQS       480 66 800 
 
Forsikring        03100 
         900 25 825 
Gjenfangstfiske:  Ring OMS v/ Gudbrand Sørheim : 900 84 729 
   Garn og gjenfangstfiske organiseres 

av MNHs ansatte  
 
Andre telefonnumre for gjenfangstfiske i Flatanger: 
   Arve Bjørsvik    xxx xx xxx   
     
Alt gjenfangstfiske foretas av kompetent personell fra Bjørøya AS   
     
 
DNV-gl hovedkontor      67 57 99 00 



Bekreftelse fra NVE, tiltaket krever ikke behandling etter vannressursloven: 

 

 

 

 

 



ScaleAQ - Beregninger for utslipp fra oppdrettsanlegg på land   21.01.2021 

Fosfor (total P) 
Fôr inneholder 1% fosfor, av dette finner man igjen 40 - 70% (gjennomsnittlig 55%) i slammet 
(faeces og forspill). Av dette er 90 % bundet til partikler, 10 % vannløselig fosfat. 

Nitrogen (total N)  
Fôr inneholder 6% nitrogen, 15 % er bundet til faeces (fast form), 41% skilles ut i løst for via gjeller 
og noe fra urin  

Organisk stoff (total TOC): 
TOC*: 120 kg/tonn produsert fisk 
BOD5*: Oksygenforbruk på 440 kg/år/tonn fisk 

* Hvor stor andel som er bundet til fast stoff og hvor mye som er løst er veldig usikkert. Vi har vært i kontakt 
med forskere i Nofima, Sunndalsøra, angående dette. De sier det er veldig vanskelig å si sikkert da dette kan 
variere veldig avhengig av stadium på fisken, type fôr, om fisken har diare, om hvor mye fôrspill det er, 
generell vannkvalitet, type vannbehandling innad i resirkuleringssløyfen, osv. Vi har derfor vært moderat og 
lagt oss på forholdet 70/30 mellom partikkelbundet og løst. Det kan godt være at en enda større andel 
organisk materiale er bundet opp i partikler.  

Beregning av utslipp er ikke lett og vi ser at det varierer noe mellom hvilke kilder man benytter. To 
metoder er beskrevet under som metode A) og metode B).  

Våre beregninger for fosfor og nitrogen ligger noe under beregninger etter metode A, men omtrent 
likt med metode B. For organisk materiale (TOC) benyttet vi metode B), som ligger noe under 
metode A).  

A) Denne metoden er basert på Miljødirektoratet sin rettleder kapittel 5 og blir brukt av 
Fylkesmennene sine miljøvernavdelinger: 

Nitrogen:   fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 
Fosfor:     fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 
Organisk stoff målt som TOC:  fôrbruk * 0,8 * 0,15 

B) I den senere tid har det hos noen miljøvernavdelinger blitt brukt en alternativ 
beregningsmetode for utslipp fra fiskeoppdrett, beregnet per tonn produsert fisk: 

• Fôrfaktor settes til 1,0 

• Fôret inneholder 6,4 % (64 kg) nitrogen og 1,05 % (10,5 kg) fosfor 

• Fisken inneholder 2,76 % (27,6 kg) nitrogen og 0,38 % (3,8 kg) fosfor 

• Alt som ikke blir bundet opp som biomasse i fisk (inkludert dødfisk) går i prinsippet til utslipp 
i dette regnestykket: 36,4 (64 – 27,6) kg nitrogen og 6,7 (10,5 – 3,8) kg fosfor pr. tonn 
produsert fisk 

• Organisk stoff er satt til 120 kg pr tonn produsert fisk.  

BOD blir av både A) og B) beregnet slik: Ett tonn fisk produsert tilsvarer ca 20 pe. 1 pe = BOD5 på 60 g 
O/døgn eller ca. 22 kg O/år. Ett tonn fisk produsert tilsvarer da et oksygenforbruk på 440 kg/år.  
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