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Forord 
På oppdrag av Nova Sea AS har Aqua Kompetanse AS utført en forundersøkelse ved Varpet. En 

forundersøkelse av lokalitetens anleggsområde og anleggets overgangssone blir gjennomført før anlegget 

plasseres, og før vesentlige anleggsutvidelser. Forundersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av 

miljøforholdene, og fungere som en referanse for utviklingen av miljøforholdene etter at produksjonen har 

startet ved lokaliteten. I tillegg blir havbunnen i nærområdet til lokaliteten kartlagt, og vannstrømmen blir 

målt i flere dyp. Dette gir et grunnlag for anleggsplassering, samt vanngjennomstrømming og 

spredningspotensiale for lokaliteten. 

 

Aqua Kompetanse AS har utført vannstrømmålinger, akkreditert B-undersøkelse og akkreditert C-

undersøkelse ved den planlagte lokaliteten. Standarder og veiledere som er benyttet til innsamling av data 

og prøvemateriale til denne forundersøkelsen er listet i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Standarder og veiledere benyttet til innsamling av data og prøvemateriale til denne forundersøkelsen. 

Undersøkelse Standard/veileder Tittel 

B-, C- og forundersøkelse NS 9410: 2016 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine 
akvakulturanlegg 

C-undersøkelse 

NS-EN ISO 16665: 2013 Vannundersøkelse – Retningslinjer for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin 
bløtbunnsfauna. 

NS-EN ISO 5667-19: 2004 Vannundersøkelse – Prøvetaking – Del 19: Veiledning i 
sedimentprøvetaking i marine områder. 

Hydrografi Veileder 02: 2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

Vannstrømmåling 
NS 9425-1: 1999 Oseanografi – Del 1: Strømmålinger i faste punkter. 

NS 9425-2: 2003 Oseanografi – Del 2: Strømmålinger ved hjelp av ADCP. 

 

 

 

 

   

 

Aqua Kompetanse AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking bunnsediment, 
akkrediteringsnummer TEST 303, og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. 
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1. Materiale og metode 
 
1.1 Undersøkelsesområde 

Det planlagte anlegget skal plasseres i utløpet til Sjonafjorden i Lurøy kommune (Figur 1), orientert ut fra 

land sør for Hundåga. På andre siden av fjorden i sør ligger Handnesøya i Nesna. Anlegget er planlagt plassert 

over en skrånende bunn med dyp fra rundt 80 til rundt 130 meter. Sjonafjorden i øst og vest for anlegget har 

dyp på 300-400 meter.  

 
Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Geografisk 
senterpunkt for det planlagte anlegget ved Varpet er 66°19.214N, 13°03.348Ø. Målestokk 1:80 000. Kilde: 
Fiskeridirektoratets karttjeneste.  

 
1.2 Havbunnskartlegging 

Havbunnen i nærområdet til Varpet ble kartlagt av Midt Norsk Kystservice AS.  For detaljer rundt utstyrstype, 

innstillinger, og andre detaljer rundt bunnkartleggingen, vises det til utførende firma. Bunnhardhet viser til 

havbunnens evne til å reflektere signaler, hvor bløtere sediment gir svakere refleksjon enn hardere sediment.  

Hardhet visualiseres med en relativ fargeskala fra blått til rødt, henholdsvis bløtere og hardere sediment. 

 
1.3 Vannstrømmålinger 

Strømmålingene ble foretatt i perioden 11.10.2018 -01.02.2019 i en rigg utplassert på 66°19.266N, 13°03.421 

(Figur 6), og ble gjennomført i henhold til NS 9425-1:1999 og NS 9425-2:2003. Det ble benyttet en 400 kHz 

akustisk og en 2000 kHz strømmåler produsert av Nortek AS. Den profilerende måleren hadde et 

instrumentoppsett på 20 celler × 2 meter som ga en rekkevidde på 40 meter. Punktmålerne målte i 

monteringsdypet. Den profilerende måleren registrerte i 1 minutt og 5 sekunder sammenhengende og hvilte 

i 8 minutter og 55 sekunder, mens punktmålerne registrerte i 1 minutt sammenhengende og hvilte i 9 

minutter. For original rapport med utfyllende informasjon om oppsett og instrument se Sivertsen, 2019 

(rapportnummer 39-2-19S levert av Aqua Kompetanse AS). 

 

1.4 B-undersøkelse 

Aqua Kompetanse AS har gjennomført en akkreditert B-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 ved Varpet 

den 12.10.2018. B-undersøkelsen skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare 
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nærheten av et anlegg er påvirket, og gjennomføres ved en serie grabbprøver tatt fra anleggsområdet. Det 

blir gjort vurdering av bunnfauna og sensoriske registreringer av sedimentet (elektrokjemiske målinger (pH 

og redoks; gruppe II) samt gassdannelse, lukt, farge, konsistens, grabbvolum og slamlag; gruppe III). B-

undersøkelsen gir en tilstandsklassifisering av hver enkelt prøvestasjon og en samlet tilstand av hele 

anleggsområdet. Tilstanden på enkeltstasjonene kan variere mye, så hovedvekta må legges på 

helhetstilstanden for lokaliteten. Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4 etter NS9410:2016 (Tabell 2), og angis med 

fargekoder. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet skylt over en 1mm 

sikt. Antall prøvestasjoner er 10. Prøvestasjonene er plassert innenfor planlagt anleggsområde for å dekke så 

godt som mulig, og er merket av Figur 3 med tilstand markert med farger etter Tabell 2. 

 
Tabell 2: Tilstandsklassifisering basert på indeksverdi gitt ut fra B1-skjema ved B-undersøkelse (etter NS9410:2016), og 
tegnforklaring til fargekoder for tilstand på B-undersøkelsens prøvestasjoner. 

 Tilstand 

 1 
Meget god 

2 
God 

3 
Dårlig 

4 
Meget dårlig 

Indeksverdi < 1,1 1,1 – < 2,1 2,1 - < 3,1 ≥ 3,1 

 
1.5 C-undersøkelse 

Aqua Kompetanse har gjennomført akkreditert prøvetaking for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 

9410:2016. Undersøkelsen ble gjennomført 11. og 12.10.2018. C-undersøkelsen skal inneholde analyser av 

TOM, TOC, N-Kjeldahl, kornstørrelse og makrofauna og kobber, samt gi en beskrivelse av miljøtilstanden i 

nærområdet til oppdrettslokaliteten før anlegget starter sin produksjon. Foreliggende rapport presenterer 

hovedresultatene fra denne undersøkelsen. 

 

Prøvematerialet ble innhentet ved bruk 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. Ved hver stasjon ble det også foretatt elektrokjemiske målinger av sedimentet. 

 
Lokaliteten er vurdert etter en C-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 hvor økende MTB gir økende antall 

prøvestasjoner, og med en omsøkt MTB på 3120 tonn ved Varpet er veiledende antall prøvestasjoner 4. I 

tillegg skal det tas en referansestasjon minst 1 km unna det planlagte anlegget, i et område med tilsvarende 

dybde og bunntype som øvrige stasjoner. Fremherskende strømretning og bunntype ligger til grunn for 

plassering av prøvetakingsstasjonene (Figur 6). Anleggsstasjonen C1 ble plassert i overgangen mellom 

anleggssonen og overgangssonen, like utenfor den planlagte anleggsramma på sørsiden av anlegget. I 

ytterkant av overgangssonen ble C2 plassert, ca. 400 meter sør for det planlagte anlegget. C3 og C4 ble 

plassert hhv. 260 meter sørvest og 37 meter vest for anleggsrammen, mens referansestasjonen ble plassert 

1,2 km vest-sørvest for planlagt anleggsrammen i et antatt upåvirket område med tilnærmet samme dyp og 

bunnsediment som i undersøkelsesområdet. 

 

 

1.5.1 Hydrografi 

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

sirkulasjon og løste gasser. Det ble utført målinger av salinitet, temperatur og oksygen ved den dypeste 

prøvestasjonen i undersøkelsesområdet ved Varpet, stasjon C2 sør for den planlagte anleggsrammen; Figur 

6). Målingene ble utført med en CTD av typen SAIV SD204 påmontert en SAIV205 oksygensensor. 

Instrumentet målte annethvert sekund ned og opp igjennom vannsøylen. Registrerte data ble bearbeidet ved 
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bruk av SAIV AS sitt eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W. Oksygenkonsentrasjonen i 

dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i et område, og klassifisering av dypvannet er gjort etter 

Veileder 02:2018 (Tabell 3). 

 
Tabell 3: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2018) 

 Tilstandsklasser 

I 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Dypvann 
Oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) > 4,5 4,5 – 3,5 3,2 – 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. 
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2. Resultat 
2.1 Havbunnskartlegging 

Havbunnskartleggingen ble foretatt av Midt Norsk Kystservice AS. Batymetrien viser at lokalitet Varpet 
ligger i ei vik over skrånende sjøbunn. Dybden innenfor anleggsrammen varierer fra 70 m på det grunneste 
inn mot land, til 160 m på det dypeste ut mot fjorden. Hardhetskartet viser at området domineres av en 
bunntype på rundt 50% hardhet. For tredimensjonal fremstilling av havbunn se Vedlegg A.  

 
Figur 2: Oversiktskart over batymetri ved Varpet med dybdekoter 5 meter. Blåtoner fra lyst til mørkt markerer økende 
dybde. Planlagt anleggsramme er inntegnet.  

 

 
Figur 3: Oversiktskart over batymetri ved Varpet med dybdekoter 20 m og hardhet. Hardhet er markert med 
fargetoner fra blått (bløtbunn) til rødt (hardbunn). Anleggsrammen er inntegnet.  
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2.2 Vannstrømmålinger 

Vannstrømmen på 5 meters dyp (overflatestrømmen) har retningskomponenter mot nordvest og øst. 

Vannstrømmen styres av topografien i området og veksler i takt med tidevannet. Gjennom måleserie 1 er 

vannstrømmen rettet omtrent like mange ganger mot nordvest og øst, mens den gjennom målserie 2 er 

rettet hyppigst mot nordvest. I begge måleseriene er de sterkeste strømstøtene rettet mot nordvest og 

følgelig er størst vanntransport rettet mot nordvest.  

 

Vannstrømmen på 15 meters dyp (dimensjonering- og vannutskiftningsstrøm) har også 

retningskomponenter mot nordvest og øst som følge av topografien i området og tidevannet. Gjennom 

begge måleseriene er vannstrømmen hyppigst rettet mot øst, mens strømtoppene er omtrent like store mot 

øst og nordvest. Størst vanntransport er rettet mot øst.  

 

Spredningsstrømmen (68 og 66 meters dyp) veksler også med tidevannet, men på grunn av lavere hastighet 

er ikke retningene like tydelige. Retningskomponentene er rettet omkring sørøst og mellom nord og nordvest 

i begge måleseriene, men varierer en del som følge av kompleks batymetri i målepunktet og litt ulik plassering 

og dyp på de to måleseriene. Størst vanntransport gjennom måleserie 1 er rettet mot nord, med 

sekundærkomponent mot sørøst, mens størst vanntransport gjennom måleserie 2 er rettet mot sørøst med 

sekundærkomponent mot nordvest.  

 

Bunnstrømmen (100 og 103 meters dyp) preges mest av batymetrien i målepunktet, og viser tydelig at 

instrumentene ikke har stått på nøyaktig samme punkt gjennom de to måleseriene. Bunnstrømmen er mer 

ensrettet med vanntransport mot sørvest gjennom måleserie 1 og mot vest gjennom måleserie 2.  

 

Tabell 4a og 4b viser hovedresultatene fra vannstrømmålingene ved Varpet, og Figur 4 viser vanntransporten 

(fluksen) for alle fire dyp. Figur 6 viser plassering av strømrigg i forhold til planlagt anleggsplassering. For 

tidsserier over strømhastighet (Figur B-1) og -retning (Figur B-2), frekvensfordeling av strømhastighet (Figur 

B-3) og frekvensfordeling av strømretning (Figur B-4) se Vedlegg B.  
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Tabell 4a: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Varpet – måleserie 1. 

 
Tabell 4b: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Varpet – måleserie 2. 
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Figur 4: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på 5, 15, 68 og 103 m fra måleserie 1 og 5, 15, 66 og 100 m fra 
måleserie 2 ved Varpet i perioden 11.10.2018-01.02.2019. 
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2.3 B-undersøkelse 

Antall prøvestasjoner ved Varpet var 10, og det ble tatt 12 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet under 

anlegget består hovedsakelig av sand og grus. Det ble funnet dyreliv i fem av prøvene, bestående av ulike 

typer børstemark og pigghuder. pH-verdiene på alle stasjoner var fine. Tilstanden på de elektrokjemiske 

målingene ble 1, med en indeksverdi på 0,0 poeng. Det ble ikke registrert misfarging eller lukt ved noen av 

stasjonene. Konsistensen var fast i fem prøver og myk i fem. Grabbvolumet var under ¼ i to av prøvene, 

mellom ¼ og ¾ i syv, og over ¾ i en prøve. Tilstanden på de sensoriske målingene ble 1, med en 

indeksverdi på 0,42 poeng.  

 

Denne undersøkelser er en forundersøkelse og det har ikke vært produksjon på lokaliteten tidligere. 

Strømmålingene gjort i 2015 viser lite strømstille i alle undersøkte dyp. Neste undersøkelse på maksimal 

belastning vil vise hvordan lokaliteten blir påvirket av produksjon.  Tabell 5 oppsummerer hovedresultatene 

fra B-undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende informasjon om hver stasjon se Fredriksen, 2018 

(rapportnummer 259-10-18B levert av Aqua Kompetanse AS). 

 

Totaltilstand for lokalitet blir 1, med en indeksverdi på 0,21. 

 
Tabell 5: Hovedresultater fra B-undersøkelsen ved Varpet utført 12.10.2018 

 
 
2.4 C-undersøkelse 

Det ble kun målt elektrokjemi ved stasjon C1, som viste normale verdier. Totalt organisk materiale (TOM) 

nivåene var lave, og varierte mellom 2,1 % (C4) og 2,9 % (C1 og C2). Karbon/nitrogen (C/N)-forholdet var lavt, 

og sedimentene var moderat finkornet på samtlige stasjoner (37,9 – 59,7 % pelitt). C1 hadde kobbernivå som 

er å betegne som «bakgrunnsnivå» (tilstandsklasse I) og nivåene av totalt organisk materiale (TOC) var lave 

(tilstandsklasse I). Det ble registrert normal lukt og farge i alle undersøkte sediment.  Ved C1 bestod 

sedimentet av sand, stein og grus. Ved C2 og C4 besto sediment av sand, C3 av sand og grus, og C-ref av sand, 

grus og stein.  

 

Antall individer varierte fra 742 (C1) til 1147 (C2) og antall arter fra 77 (C1) til 87 (C3). På alle 

stasjoner viste alle faunaindeksene tilstandsklasse I svært god. 

Indeksen nEQR viste økologisk tilstandsklasse I på alle stasjoner. Ifølge NS 9410:2016 klassifiseres 

miljøtilstanden i anleggssonen etter antallet arter vurdert opp mot dominansforhold i bløtbunnsamfunnet. 

Bløtbunnsamfunnet ved C1 ble klassifisert til miljøtilstand 1 – svært god. Kriteriet for miljøtilstand 1 er 

tilstedeværelse av minst 20 arter, hvorav ingen skal utgjøre mer enn 65% av det totale individtallet.  

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende Øvrige 

Sand Grus Steinbunn, silt, leire 

Ant. stasjoner: 10 Ant. stasj. med / uten dyr: 5 / 5 

Ant. hugg: 12 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 10 / 0 

Antall grabbstasjoner (gruppe II / III) med følgende tilstand: 

Tilstand 1: 8 / 10 Tilstand 2: 0 / 0 Tilstand 3: 0 / 0 Tilstand 4: 0 / 0 

Parametergruppe Indeks Tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,00 1 

Gr. III Sensorisk: 0,40 1 

Gr. II + III 0,21 1 

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 1 
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Ved alle stasjonene var det en naturlig blanding av arter fra alle økologiske grupper, men ingen stasjoner 

hadde forurensningsindikatorer som en av de ti mest tallrike artene. Ved referansestasjonen ble det heller 

ikke funnet opportunister blant topp-ti. Ved C1 var den opportunistiske arten Heteromastus filiformis mest 

tallrik, mens på C2 og C3 var den sensitive arten Onchnesoma steenstrupii steenstrupii mest tallrik. Ved C4 

var den tolerante arten Paramphinome jeffreysii mest tallrik, mens på C-ref er arten Kelliella miliaris med 

ukjent økologisk gruppe mest tallrik.   

  

Samlet tilstandsklassifisering for stasjonene i overgangssonen (C3 – C5) ga økologisk tilstandsklasse I.   

 

Tabell 6: Resultater fra C-undersøkelsen. Eobs = observert hvilepotensial i prøven (målt verdi); Eh = redokspotensial, 
bestemt ut fra Eobs og Eref (Eh = Eobs + Eref). Eref bestemmes ut fra sedimenttemperatur, og er beskrevet i original rapport.  

                                                                  
Stasjoner 
 
Parameter 

Anleggs-
sone 

Ytre sone Overgangssone 
Referanse-

stasjon 

C1 C2 C3 C4 Cref 

Elektrokjem
i 

pH 7,80  –  –  –  –  

Eobs 
Eh 

549,7  –  –  –  –  

Oksygen 
Målt verdi (ml)  

O2, tilstandsklasse 
  

5,5  
I 

      

Se
n

so
ri

sk
e

 

re
gi

st
re

ri
n

ge
r Sedimenttype 

Sand, 
stein, grus 

Sand Sand og 
grus 

Sand Sand, grus 
og stein 

Farge Normal Normal Normal Normal Normal 

Lukt Normal Normal Normal Normal Normal 

Fôr/fekalier 
beggiatoa 

- - - - - 

K
je

m
is

ke
 

p
ar

am
e

te
re

 N-TOC (mg/g):  
N-TOC, tilstandsklasse 

19,1  
I  

16,7  
I  

17,8  
I  

19,7  
I  

16,1  
I  

      

Cu (mg/kg):  
Cu, tilstandsklasse 

12  
I  

    

Fauna 

Antall arter 77  84  87  86  84  

Antall individer 742  1147  1044  816  1004  

nEQR 0,86  0,87  0,87  0,86  0,88  

Miljøtilstand  1     

Økologisk tilstand I  I  I  I  I  
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Figur 5: Sjøkart som viser bunndata fra Varpet i 0,46 meters oppløsning og anleggsplassering sammen med 
prøvestasjoner fra forrige B-forundersøkelse og C-undersøkelsens innerste stasjoner (grønne kryss). Kilde: Olex. 

 

 
Figur 6: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering sammen med C-stasjoner (grønne kryss), posisjon for 
vannstrømmålinger (gult kryss) og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av kart, strømroser viser vanntransport 
(m3/m2/døgn) for hver 15° sektor på 68 meters dyp (spredningsdyp), og gult kryss markerer posisjon for 
strømmålingene i 2018 (66°19.266`N, 13°03.421`Ø). Målestokk vises øverst i bildet. Kilde: Olex. Kartdatum WGS84. 
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2.4.1 Hydrografi 

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

dypområdet ved lokaliteten (C2; Figur 6). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 7 og 8.  

 

 
 

Figur 7: Sjøtemperatur (°C; blå), salinitet (oransje) og 
tetthet (-1000 kg/m3; svart) fra overflaten og ned til 
bunnen (down-cast) på 183 meters dyp ved stasjon C2 
den 12.10.2018. 

 

Figur 8: Oksygenmetning (%; svart) og 
oksygenkonsentrasjon (ml/l; oransje) fra overflaten og 
ned til bunnen (down-cast) på 183 meters dyp ved 
stasjon C2 den 12.10.2018. 

 
Sjøtemperaturen sank gradvis med 5°C fra overflaten og ned til bunnen. Saliniteten og tettheten viste 
homogene vannmasser.  
 
Også oksygeninnholdet viser homogene vannmasser ved Varpet. I overflatevannet ligger 
oksygenkonsentrasjonen på 6,4-5,8 ml O2/l (95-91% metning), og oksygenet synker jevnt nedover vannsøyla 
til 5,5 ml O2/l ved bunnen (80%). Disse forskjellene er dog så små, at rent biologisk sett er vannmassene 
homogene med tanke på oksygeninnhold, salinitet og temperatur.  
  
Bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 5,5 ml O2/l, som svarer til tilstand I «Svært god» etter 
klassifiseringen for oksygen i dypvann, gjengitt i Tabell 3. 
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3. Oppsummering 
Vannstrømmen ved Varpet preges av batymetrien ved målepunktet og veksler i øvre del av vannsøyla med 

tidevannet. For overflate- og dimensjoneringsstrømmen (vannutskiftning) er retningskomponentene mot 

nordvest og øst, spredningsstrømmen viser litt mindre tydelige retningskomponenter omkring sørøst og 

mellom nord og nordvest, mens bunnstrømmen er mer ensrettet med vanntransport mot sørvest i måleserie 

1 og mot vest i måleserie 2. 

 

B-undersøkelsen viste et upåvirket område under den planlagte anleggsrammen, hvor det ble funnet dyreliv 

i fem av ti prøver. Sedimentet bestod hovedsakelig av sand og grus. Undersøkelsen ga totaltilstanden blir 1, 

med en indeksverdi på 0,21.  

 

C-undersøkelsen viste at antall individer varierte fra 742 (C1) til 1147 (C2) og antall arter fra 77 (C1) til 87 

(C3). På alle stasjoner viste alle faunaindeksene tilstandsklasse I eller II – svært god eller god. Indeksen nEQR 

viste økologisk tilstandsklasse I på alle stasjoner. Bløtbunnsamfunnet ved C1 ble klassifisert til miljøtilstand 1 

– svært god. Kriteriet for miljøtilstand 1 er tilstedeværelse av minst 20 arter, hvorav ingen skal utgjøre mer 

enn 65% av det totale individtallet. Ved alle stasjonene var det en naturlig blanding av arter fra alle økologiske 

grupper, men ingen stasjoner hadde forurensningsindikatorer som en av de ti mest tallrike artene. Samlet 

tilstandsklassifisering for stasjonene i overgangssonen (C3 – C5) ga økologisk tilstandsklasse I.   

 

Det var kun mulig å måle elektrokjemi ved stasjon C1 da multimeteret sluttet å virke etter det, og målingene 

ved C1 viste normale verdier. TOM- nivåene var lave. C/N-forholdene var lave ved stasjonene. Sedimentene 

var moderat finkornet på samtlige stasjoner (37,9 – 59,7 % pellitt). Kobbernivå ved C1 var lavt og nivået av 

TOC var lave ved alle stasjoner (tilstandsklasse I). Det ble registrert normal lukt og farge i alle undersøkte 

sediment.   

 

Hydrografiprofilen viste forholdsvis homogene vannmasser ved Varpet. Bunnvannet hadde en 

oksygenkonsentrasjon på 5,5 ml O2/l, som svarer til tilstand I «Svært god» etter klassifiseringen for oksygen 

i dypvann. 

 
3.1 Bæreevne 

Undersøkelsene viser gode forhold ved lokaliteten, og vurderes til å ha god kapasitet til oppdrett med fôring. 

Med anleggsdrift vil lokaliteten bli rutinemessig fulgt opp med miljøundersøkelser, og først da vil man få en 

mer presis vurdering av lokalitetens bæreevne.  
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Vedlegg A - Havbunnskartlegging 

 

 
Figur A-1: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Varpet sett fra sørøst med anleggsrammen inntegnet. 
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Vedlegg B – Vannstrømmålinger 
 

 

 
Figur B-1: Vannstrømhastighet (cm/s) på 5, 15, 68 og 103 m fra måleserie 1 og 5, 15, 66 og 100 m fra måleserie 2 ved 
Varpet i perioden 11.10.2018-01.02.2019. 
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Figur B-2: Vannstrømretning (°) på 5, 15, 68 og 103 m fra måleserie 1 og 5, 15, 66 og 100 m fra måleserie 2 ved Varpet 
i perioden 11.10.2018-01.02.2019. Oppgitt som retningen vannstrømmen beveger seg mot.  

 
  

5 meter 15 meter 

66/68 
meter 

103/100 
meter 



60-3-19FU VARPET AQUA KOMPETANSE AS 20  

 

 

 

 

Figur B-3: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 5, 15, 68 og 103 m fra måleserie 1 og 5, 15, 66 og 100 m fra 
måleserie 2 ved Varpet i perioden 11.10.2018-01.02.2019. 
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Figur B-4: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 5, 15, 68 og 103 m fra måleserie 1 og 5, 15, 66 
og 100 m fra måleserie 2 ved Varpet i perioden 11.10.2018-01.02.2019. Oppgitt som retningen vannstrømmen beveger 
seg mot.  
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Vedlegg C - B1 og B2 skjema 
 

 
Figur C-1 Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 
prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 blir «bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben 
inneholder mineralsk sediment eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff. Prøver 
tatt på hardbunn gis 0 poeng for gruppe II parameteren (pH/Eh), og dersom grabben har for lite materiale (men likevel 
kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis ingen poeng. Gruppe III parameterne brukes da til å 
beregne lokalitetstilstand. 
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Figur C-2 Oversikt over resultatene fra bedømmingen av sedimentet og karakteristika på havbunnen ved 
prøvestasjonene (B.2-skjema). På hver stasjon blir sedimentet bedømt ved å fordele totalt fem poeng per stasjon, 
fordelt på hvilken type sediment som observeres i prøven. Tabellen inkluderer dybdetall og registreringer av ulike 
dyregrupper, samt om det observeres Beggiatoa eller rester av fôr og/eller fekalier. 
 


