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CAKERBLA

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

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

(2016a) og Bjørgo og Stuevold (2016).

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

Veileder 97:03 0g N59410 (2016), samt NIVA— rapport 4548 (Berge 2002) og Veileder 02:2013

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

Svolvær 22.04.19
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Åkerblå AS har på oppdrag fra Wenberg Fiskeoppdrett AS  utført  forundersøkelser på lokaliteten

Leivsethamran. Undersøkelsene er utført i forbindelse med søknad om utvidelse av MTB på

lokaliteten. Denne rapporten omhandler en kort oppsummering av resultater fra kartlegging,

strømmålinger, og B- og C—undersøkelser.

Strømmålinger utført av Åkerblå AS beskriver et variert strømbilde ved lokaliteten, hvor

hovedtrekk er en tidevannsellipse som er nordøst/sørvest. Ved 5 meters dyp og ved

spredningsdyp er det litt unntak: ved 5 meters dyp er det også en god del målinger som er

retningsorientert mellom sør og øst og ved spredningsdyp er det  i  all hovedsak bare registreringer

mot sørvest. Målingene er gjennomført i tre forskjellige perioder og dette kan godt være

utslagsgivende for et slikt variert strømbilde.

Området for anleggsplassering er kartlagt med god oppløsning, hvor batymetri og tre-

dimensjonalitet gir godt grunnlag for korrekt anleggsplassering.

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

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

samtlige stasjoner ble bløtbunn registrert med hovedsakelig leire og silt, og noe grus og

skjellsand. Faunaanalyser viste at samtlige stasjoner fikk tilstandsklasse «god» foruten LEI-l som

ble klassifisert til tilstandsklasse «moderat».

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

kapasitet for omsetting av tilført organisk materiale.
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Forundersøkelsen analyserer anleggs- og overgangssonen og gjennomføres før

akvakulturanlegget plasseres. Forundersøkelsen utføres også før vesentlige utvidelser og vil

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

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

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

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

bunnprøver for sedimentanalyser og bunndyrsundersøkelser. Forundersøkelsen kan brukes til

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

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

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

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

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

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

undersøkelser (NS9410:2016).

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

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

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

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

påvirke utenfor overgangssonen (NS9410:2016).
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Eksisterende anleggsplassering ligger  i  Fauskevika i Fauske kommune, Nordland fylke.

Anlegget  ligger  på et dyp rundt  ca.  60-315 meter over  et  svakt skrånede  terreng.  Lokaliteten

har en  ramme  med 14 bur. Det  geografiske senterpunktet  for  anlegget  er 67°13.651 'N

15°21.063 'Ø, datum WGSS4 (figur  2.1.1—2.1.4).
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Figur  2.1.1  Planlagt plassering av  lokaliteten (blå sirkel) og nærliggende  anlegg. Kartet har  nordlig orientering,

kartdatum EUREF89 (Fiskeridirektoratet 2019b).
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Figur  2.1.2  Planlagt anleggsplassering, fortøyningsliner  og posisjon strømmåling (røde  flagg). Kartet har  nordlig

orientering og mørkere blå  farge  representerer  dypere  områder, kartdatum  WG584.
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3.1  Kartlegging

Data fra kartlegging av området er tilsendt fra Nord Norsk Kystservice AS, og området er

kartlagt av servicebåt «Amron» med Olex tilkoblet multistråle som viser dybder,

bunntopografi og hardhet i aktuelt område. Relativ bunnhardhet gir et uttrykk for havbunnens

evne til å reflektere signaler. Bløtt sediment gir svakere refleksjon og vises med blå farge. Det

samme gjelder bratte områder. Hardere, flatere områder som reflekterer signaler effektivt

vises med fargeskala fra grønt via gult til rødt. Relativ hardhet gir kun et bilde av havbunnens

«synlige» overflate og når ikke lenger ned i sedimentet (Olex AS, pers medd). Resultatene fra

bunnkartlegging kan derfor kun brukes veiledende ved f. eks. valg av hva slags anker som skal

brukes.

Kartlegging viser at dybden under anlegget er en skarp skråning fra 65 meters dyp nærmest

land til litt over 300 meters dyb ytterst  i  anlegget. Det er ingen terskler mellom

anleggsplassering og nærliggende dypområder (figur 3.1.1 -3.1.2).Området består i hovedsak

av bløtbunn, med enkelte partier med hardbunn. Relativ hardhet av sedimentet ser ut til å

vise en direkte sammenheng mellom topografien, hvor ryggene var hardest og større flatere

og dypere områder viste mykere bunnforhold (figur 3.1.3).
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Figur  3.1.1  Oversikt over nærområdet til lokaliteten med tilsendt bunndata. Anlegget inntegnet med ramme og

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

WGS84.
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og mørkere blå farge  representerer  dypere områder, kartdatum WGSB4.
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3.2 Strømmålinger

Strømmålinger er utført av Åkerblå AS  i  tre perioder: Strøm ved bunn (124 m) og

spredningsdyp (72 m) ble målt i tidsrommet 24.05.2018  —  29.06.2018, og ble gjort på en

posisjon  i  rammen, 67°13.629 N 15°21.086 Ø. Strøm på 15 meters dyp ble målt  i  tidsrommet

27.07.2018 — 13.09.2018, og ble gjort på en posisjon utenfor rammen, 67°13.680 N 15°20.537

Ø. Strøm på 5 meters dyp ble gjennomført  i  tidsrommet 20.11.2018  —  09.01.2019, og ble gjort

på en posisjon  i  rammen, 67°13.671 N 15°20.800  Ø  (Åkerblå, 2019). Strøm på spredningsdypet

vil bli vektlagt for plassering av stasjoner til miljøundersøkelser samt vurdering av

overgangssonen rundt anlegget.

Resultater fra målingene viser at strømmen på lokaliteten beskrives som sterk på 5 meter,

middels sterk på 15 meter og svak på sprednings- og bunndyp med en gjennomsnittshastighet

på 2 2 cm/s på alle dyp. Strømbildet  i  området er vurdert som variabel med en strømretning

som endres litt mellom dypene, men hovedtrekk er en tidevannsellipse som er nordøst og

sørvest  (figur  3.2.1; Åkerblå, 2019).
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Figur  3.2.1 Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (15 graders sektorer) og dybder (Åkerblå,

2019).
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Rapport viser at relativ vannutskiftning ved alle dyp hovedsakelig er orientert i nordøstlig og

sørvestlig retning (figur  3.2.2; Åkerblå, 2019).

Relativ vannfluks  (5m  05p}. Relativ vannfluks  (15m dyp).
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Figur 3.2.2 Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektorer (Åkerblå, 2019).
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3.3 B-undersøkelse

B-undersøkelse ble utført på lokaliteten av Åkerblå AS den 24.05.2018. Det ble tatt prøver ved

13 prøvestasjoner  (figur 3.3.1, tabell 3.3.1).Prøvestasjonene ligger på en dybde fra 76 m til

300 m, og har en økende dybde mot nordvest. Substrat som ble registrert på prøvestasjonene

besto  i  hovedsak av leire og silt, og i mindre grad av grus.Det ble funnet dyreliv på 12 av 13

stasjoner, som  i  hovedsak bestod av børstemark fra to til 30+ individer per grabbhugg. Tre

skjell ble registrert ved en prøvestasjon. Kjemiske målinger ga tilstand 2 (god) og sensoriske

undersøkelser viste tilstand 1 (meget god).

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

B-undersøkelse (Åkerblå, 2018a).

Tabell 3.3.1Hovedresultater fra B-undersøkelse (Åkerblå, 20183).

Parametergruppe  og indeks Parametergruppe og tilstand

Gruppe lI pH/Eh 1,33 Gruppe ll pH/Eh 2

Gruppe Ill Sensorisk 0,61 Gruppe  Ill Sensorisk 1

Gruppe II + III 0,80 Gruppe II + Ill 1

Dato feltarbeid 24.05.18 Dato rapport 21.06.18

Lokalitetstilstand 1

Antall grabbstasjoner 13 Antall grabbhugg 15

_ Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende
Type sediment . .

Lelre Silt Grus

Tilstand  1 10 Tilstand 3

Tilsta nd 2 1 Tilstand  4

3
Indeks (illustrert  tilstand)
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3.4  C-unders¢kelse

Det ble gjort prøvetaking for C-undersøkelse den 23.07.2018 av Åkerblå AS. C-undersøkelsen

ble utført med seks stasjoner og en referansestasjon, noe som er tilstrekkelig antall stasjoner

ifølge NS 9410:2016 for en MTB på 4 836 MTB (figur 3.4.2).

Bunnforholdene  i  anleggssonen bestod  i  hovedsak av leire, silt og sand, med litt innblanding

av grus  (figur  3.4.1, tabell 3.4.1, vedlegg 2). Ved stasjon LEI-1 ble det beskrevet noe bløtere

sediment med økt innblanding av silt og leire. Ved stasjon LEl-l ble det også registrert

brun/sort farge på sedimentet og noe lukt, mens ved de resterende stasjonene ble det ikke

registrert noe farge, lukt, gassdannelser eller myk/løs konsistens på sedimentet. De kjemiske

parametere ved samtlige stasjoner viste beste tilstandsklasse (Åkerblå, 2018b). Karbon (nTOC)

innholdet ved samtlige stasjoner var lave og viste beste tilstand foruten ved LEI-l som viste

tilstand IV (svært dårlig). Konsentrasjon av sink var noe høyere ved stasjon LEl-l og LEI-2 hvor

tilstand ll (god) ble gitt, mens de resterende stasjonene hadde lavere verdier og fikk tilstandl

(svært god). Konsentrasjonen av kobber ved samtlige stasjoner ble  gitt  tilstand ll (god) og lll

(moderat) foruten stasjon LEI-5 som ble klassifisert med tilstand l(svært god). Konsentrasjon

av fosfor og nitrogen var høyere ved stasjon LEl-l i forhold til de resterende stasjonene.

Stasjonsplassering ble gjort  i  henhold til NS 9410:2016. Overgangssonen ble bestemt ut ifra

bunntopografi, sedimenthardhet, strømretning, og anleggsplassering.LEI-1 ble plassert ca. 25-

30 meter på sørsiden av anlegget på bakgrunn av resultatene fra forrige B-undersøkelse. LEI-

2 ble plassert 100 meter lenger fra anlegget enn ved forrige undersøkelse og lå derfor 490

meter sØr-sørvest for anlegget ved overgangssonen  i  hovedstrømsretningen. Forrige C-

undersøkelse viste noe påvirkning på LEl-2 og overgangssonen er derfor antatt å være større

enn først antatt. LEI-3 og LEl-5 ble plassert henholdsvis 100 og 230 meter vest for anlegget  i

hovedstrømsretningen, hvor LEI-3 ble flyttet 50 meter fra den opprinnelige posisjon grunnet

hard og skrå bunn. LEI-4 og LEl-6 ble plassert nordøst for anlegget hvor det kan forventes

påvirkning grunnet returstrøm og dypere områder  i  overgangssonen hvor organisk materiale

akkumuleres. Samtlige grabbhugg hadde akkreditert overflate, mens syv grabbhugg ble ikke

akkreditert for hugg volum.

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

naturlig og lite synlig påvirket av ytre faktorer. Sedimentet fremstår som naturlig friskt, og

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

tilstandsklasser (Åkerblå, 2018b). Analysen av kornfordeling viser at delen av sedimentet som

ikke er stein eller skjellsand  i  hovedsak består av sand, med noe innblanding av silt  (figur  3.4.1,

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

kornstørrelser fra 0,063 — 2 mm, og grus er definert med kornstørrelser  >  2 mm.

Stasjon Leire og Silt  (%) Sand (96) Grus  (%)

LEl-1 29 7 1 3

LEI-2 49 47 <1

LEI-3 42 60 <1

LEl-4 44 46 9

LEl-S 32 69

LEI-6 55 44 <1

LEI-REF 49 52 <1
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Figur  3.4.2  Plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, prøvestasjonsplassering

inkludert referansestasjon (brune rundinger), målepunkt for strømundersøkelse (røde flagg) og antatt

utstrekning av overgangssonen (mørk linje). Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge representerer

dypere områder, kartdatum WGS84.
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3.5 Hydrografi

CTDO profil ble tatt ved stasjon LEI—5 i undersøkt område samtidig med C-undersøkelse (figur

3.5.1; Åkerblå 2018b).

Saliniteten økte fra 22,9%o til 32,3%o fra overflaten til ca. 18 meters dybde, økte gradvis til

34,5%o ved ca. 120 meters dybde og var relativ stabil til bunn. Temperaturen sank fra 15,3°C

til 8,0°C fra overflaten til ca. 18 meters dybde, sank gradvis til 5,4°C ved 120 meters dybde

hvor den var relativ stabil til bunn. Oksygenmetningen var noe fluktuerende men sank fra

90,9% ved overflaten til 80,6% ved ca. 154 meters dybde, og økte noe før den stabiliserte seg

på 82,0  %  til bunn. Oksygeninnholdet var noe fluktuerende fra overflaten ned til ca. 146

meters dybde hvor 8,1mg/I ble registrert. Derfra økte det noe før det stabiliserte seg rundt

8,3mg/I til bunnen. Hydrografimålingene viser et skille med varme vannmasser til mer kalde

og homogene vannmasser ved 120-140 meters dybde.

Klassifisering (Veileder 02:2013) av oksygeninnholdet er innenfor den beste tilstandsklassen l;

«meget god».

*,—

lw—h

l)'—,/,'—1l"v:

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

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

Det er tatt prøve fra  referansestasjon  (Åkerblå, 2018b).  Denne stasjonen LEl—REF er tatt på

posisjon  67°.14.228  N  /  15° 22.009 Ø, vel 1245 meter nordøst for anlegget (figur  3.6.1).

Stasjonsplasseringen ble valgt på bakgrunn av tilsvarende bunntype og forhold som det som

dekkes  i  C-undersøkelsen.

Ved LEl-REF ble det registrert 1157 individer fordelt på 67 arter, hvorav ingen var

forurensningsindikerende  arter.  Stasjonen ble klassifisert til tilstandsklasse 1 (svært god)

02:2013.
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Figur  3.6.1  Stasjonsplassering C—undersøkelse og referansestasjon.
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Utstrekning av overgangssonen og plassering av stasjoner til C-undersøkelsen

Det foreligger ikke noen modellering av utslippet fra anlegget og utstrekningen av

overgangssonen er derfor vurdert ut ifra tilgjengelige strømmålinger (Åkerblå, 2019), samt

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

Siste strømmåling ved lokaliteten viste at hovedstrømsretningen ved spredningsdypet går mot

sørvest. Den retningen var forventet i forhold til bunntopografi og landkonturene  i  området.

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

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

avhengig av produksjon (MTB) på lokaliteten. Veiledende avstand ved produksjon på 3600-

5999 tonn på lokaliteten er ca. 500 meter fra anlegget. Stasjonene C2 (Lei-2) ble plassert i

ytterkant av overgangssonen i hovedstrøms retning.

C3 og C5 Iigger vest av anlegget i hovedstrømsretningen hhv 100 og 230 meter fra anlegget.

Dette for å undersøke påvirkning i en gradient fra anlegget. Grunnet vanskelige bunnforhold

ble C3 flyttet ca. 50 meter fra planlagt stasjonsplassering. C4 og C6 Iigger nordøst for anlegget

innenfor overgangssonen i områder hvor man kan forvente påvirkning fra dagens drift av

anlegget grunnet returstrøm og dypere områder der det kan akkumuleres organisk materiale.

C1 stasjon ble plassert inne  i  anleggsområdet i det området hvor det ble påvist størst organisk

belastning fra B-undersøkelsen. I tillegg er det tatt en referansestasjon nordøst for anlegget i

et område som gjenspeiler karakterene som dyp og substrat som ble funnet innenfor

overgangssonen og under anlegget.
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Vedlegg 1 Bilder  sediment  B-undersøkelse
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Vedlegg 2  Bilder  sediment  C-undersøkelse
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Figur V9.1 Sediment før vask.  Lapp indikerer stasjonsnummer.
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Figur  V9.2  Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.
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Figur  V9.3  Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.
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{nb-Figur  V9.4  Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.
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Figur  V9.5  Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.
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Figur  V9.6  Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.
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Figur V9.7 Sediment før vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.


