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1. Sammendrag 
 

OHS Havbruk AS har utført forundersøkelse for lokalitet Gryllefjord i Senja Kommune.  
 
Forundersøkelsen er gjennomført i forbindelse med søknad om tillatelse til oppdrett av torsk på lokaliteten. Lokaliteten 
har tidligere vært et fangstbasert anlegg med levendelagring av torsk og nå skal bli et akvakulturanlegg for torsk.  

 
Denne rapporten omhandler en kort oppsummering og vurdering av resultater fra bunnkartlegging, strømmålinger og 
miljøundersøkelser som er utført på lokaliteten. 

Bunnkartleggingen er utført av Åkerblå med god oppløsning, hvor nøyaktig bunntopgrafi og tredimensjonalitet er 
etablert som i sum gir godt grunnlag for vurderinger angående korrekt anleggsplassering.  

Strømmålingene er utført av Akvaplan Niva i 2016, og vurderes til å beskrive godt strømforholdene på 10, 34 og bunn. 
Målingene vurderes til å være representative for strømforholdene på lokaliteten. 

Målingene viser en dominerende vannutskifting i de øvre vannlag mot vest med en betydelig returstrøm mot øst, på 

spredningsdyp og ved bunnen er dominerende retning mot øst. 

Trendovervåkningen i anleggssonen (B-undersøkelsen)  og i overgangssonen (C-undersøkelsen) vurderes til å gi god 
oversikt over forekomstene av sediment, fauna og kjemiske parametere: 

 

 B-undersøkelsen er utført av Åkerblå i 2021 viser at samlet får lokaliteten index 0,18 og lokalitetstilstand 1 
(meget god). 
 

 C- undersøkelsen er utført av Åkerblå i 2021 og samlet viser resultatene svært gode forhold i 
overgangssonen.  
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2. Innledning 
 

Forundersøkelse: 

Forundersøkelse er en samlebetegnelse på en rekke typer miljødokumentasjon (Bunnkartlegging, strømmålinger, 

miljøundersøkelser etc.) som til sammen skal beskrive området rundt et matfiskanlegg i sjø.  

Forundersøkelsen skal leveres som en samlet rapport, med henvisninger til underliggende rapporter som er brukt 

som dokumentasjon. 

Krav om rapport fra forundersøkelse kreves: 

 Ved søknad om etablering av ny lokalitet for matfisk i sjø 
 

 Ved søknad om vesentlig utvidelse eller endring på eksisterende lokaliteter for matfisk     i sjø. Hva som 

utløser behovet for nye undersøkelser og eventuelt ny rapport vil baseres på en rekke faktorer, og vil 

variere fra søknad til søknad. 

 

Eksempel på utvidelser/endringer som medfører krav om oppdatert rapport/ny forundersøkelse: 

o Ved biomasseutvidelse 

o Ved arealendring der midtpunktet flyttes mer enn det som er angitt som avstander i tabell 4, 

kapittel 8.4 i NS 9410:2016. 

o Ved arealendring som medfører endrede strømforhold og nytt resipientområde 

 

Kapittel 5 i NS 9410:2016 gir en mer detaljert beskrivelse av selve innholdet i en forundersøkelse: 

Utdrag / kort oversikt over hva undersøkelsen skal inneholde: 

-Strømmålinger fra ulike dyp for å få god informasjon om strømmønsteret 

-Kartunderlag (bunnkartlegging) med tilstrekkelig oppløsning 

-Kartlegging som angir substrattype 

-3D bunnkart 

-B-Undersøkelsens gruppe II og gruppe III parametere 

-Bunndyrsundersøkelse (metodikk for C-undersøkelsen) på minst 3 stasjoner 

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 nødvendig for å vurdere plassering av 

anlegget, spredningsstrømmen som måles halvveis mellom merdbunn og sjøbunn er spesielt viktig. 

Forundersøkelsen skal i tillegg inneholde en referansestasjon som ikke skal inngå i ordinær overvåkning, 

referansestasjonen skal plasseres minst 1 km fra anlegget i et område med tilsvarende bunntype og forhold som det 

området som dekkes av forundersøkelsen. 

I forundersøkelsen kan det også inngå andre undersøkelser som for eksempel strandsoneundersøkelser og 

undersøkelser med ROV. 
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3. Området 
Lokalitet Gryllefjord ligger i Gryllefjord, i Senja kommune. Nærmeste havbrukslokalitet (laks) er 13305 Barbogen 

avstand ca. 2,6 km. 

  
Figur 1 Viser kart over området. 

( u H ]  
3. Området 

Lokalitet Gryllefjord ligger i Gryllefjord, i Senja kommune. Nærmeste havbrukslokalitet (laks) er 13305 Barbogen 

avstand ca. 2,6 km. 
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Figur 1 Viser kart over området. 
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Figur 2 Viser kart over lokaliteten. 
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Figur 2 Viser kart over lokaliteten. 
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Bunnkartlegging

Lokaliteten Gryllefjord ligger i Gryllefjord i Senja Kommune, Troms og Finnmark. Gryllefjord er en smal fjord som 
strekker seg ut fra Torskefjorden og har dybder ned mot 60 meter.

Bunntopografien og relativ hardhet for området er kartlagt ved bruk av Olex kartleggingsverktøy tilkoblet multistråle 

ekkolodd. Bunnkartene for lokaliteten har god oppløsning.

Data fra kartleggingen av området er levert fra Åkerblå i 2021. Bunndatafilene vurderes til å være av god kvalitet og 

gir et korrekt bilde av bunntopografien i området.

Multistrålelodd indikerer også relativ bunnhardhet, bunnens evne til å reflektere signaler fra ekkoloddet. Bløtere 

sediment er merket med blå farge, dette er sediment som gir svakere refleksjon (noe som også gjelder bratte 

områder) Hardere og flatere områder reflekterer signalene kraftigere og er merket med en fargeskala fra grønt, til 

gult og med rød farge. Bildeutsnitt bunnhardhet fra multistrålelodd viser relativ hardhet i hele spennet bra blå til rød 

farge, og dette må hensyntas i de vurderingene som gjøres. 

Resultatene fra bunnkartleggingen på sediment kan kun brukes som veiledende ved valg av anker, og verifisering av 

holdekraft utføres med andre metoder (eks. strekktesting) i henhold til myndighetskrav.

Sedimentet i området består i hovedsak av sand og skjellsand samt innblanding av noe grus ved stasjon 2 og 3.                

(C-Undersøkelse Åkerblå 2021)

Sedimentet under lokaliteten består i hovedsak av sand og skjellsand med innslag av grus.                                                                                    

(B-Undersøkelse Åkerblå 2021)

Figur 3 Viser kart over anleggets nærområde. Oppmålte multistråle bunndata merket med gul farge.
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Figur 3 Viser kart over anleggets nærområde. Oppmålte multistråle bunndata merket med gul farge. 
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Figur 4 Viser kart over Bunnhardhet. Kartet er nordlig orientert.

Figur 5 Viser kart med fargemerket bunntopografi. Omriss av anleggets overfaltedel inntegnet.
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Figur 4 Viser kart over Bunnhardhet. Kartet er nordlig orientert. 
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Figur 5 Viser kart med fargemerket bunntopografi. Omriss av anleggets overfaltedel inntegnet. 
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Figur 6 Viser 3D kart over nærområdet med omriss anlegg inntegnet. 
Visning er fra vest mot øst. Bunnområdet er fargemerket, rød farge starter på 26 meter.

( u H ]  
Divene Turer Info /3 O[:JIIIIIISO <<:<::]>>:>JA.moj Relieff Bober J Print 10:03:08  

Figur 6 Viser 3D kart over nærområdet med omriss anlegg inntegnet. 
Visning er fra vest mot øst. Bunnområdet er fargemerket, rød farge starter på 26 meter. 
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4. Strømmålinger

Strømmålingene er utført av Akvaplan Niva i 2016.

Strømmålingene beskriver godt strømforholdene på 10, 34 og 41 meter (bunnmåling) og vurderes til å være 
representative for strømforholdene på lokaliteten.

Målingene viser en dominerende vannutskifting i de øvre vannlag mot V med en betydelig returstrøm mot Ø, på 

spredningsdyp og ved bunnen er dominerende retning mot Ø.

Figur 7 Viser kart sett fra vest mot øst. Grønn stjerne viser måleposisjon 1. Blå pil viser retning for hoved 
vannutskifting i de øvre vannlag.
Rød pil viser retning for hoved vannutskifting spredning og bunn.

Målepos Rapport Dybde Periode Posisjon Snitt 

Cm/s

Max

Cm/s

Retning
Max 

Grader

Største 
utskifting

Grader

Målinger
<1 cm/s
%

Instrument
type

1 1 10 28.01-28.02.2016 69.21.606N
17.05.999Ø

2,6 12,6 280 og 90 270-285 15,9 Doppler

1 1 34 28.01-28.02.2016 69.21.606N
17.05.999Ø

3,0 13,6 90 90-105 15,9 Doppler

1 1 41 / bunn 28.01-28.02.2016 69.21.606N
17.05.999Ø

4,1 17,1 90 90-105 15,1 Doppler

Figur 8 Viser tabell med nøkkeldata fra strømundersøkelsene
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Figur 7 Viser kart sett fra vest mot øst. Grønn stjerne viser måleposisjon 1. Blå pil viser retning for hoved 
vannutskifting i de øvre vannlag. 
Rød pil viser retning for hoved vannutskifting spredning og bunn. 

Målepos Rapport Dybde Periode Posisjon Snitt Max Retning Største Målinger Instrument 
Max utskift ing <1 cm/s type 

% 
Cm/s Cm/s Grader Grader 

1 1 10 28 01-28 02.2016 69.21.606N 2,6 12,6 280 og 90 270-285 15,9 Doppler 
17.05.9990 

1 1 34 28 01-28 02.2016 69.21.606N 3,0 13,6 90 90-105 15,9 Doppler 
17.05.9990 

1 1 41 / bunn 28 01-28 02.2016 69.21.606N 4,1 17,1 90 90-105 15,1 Doppler 
17.05.9990 

Figur 8 Viser tabell med nøkkeldata fra strømundersøkelsene 

Forundersøkelse, Gryllefjord, Senja kommune Side 11 av 19 



                                                                                                                             

        

                 Forundersøkelse, Gryllefjord, Senja kommune     

 
 

Side 12 av 19 

  
 
Figur 9 Viser total vanntransport og maksimumsstrøm, 10 meter. 

 APN 2016 
 
 

  
 
Figur 10 Viser total vanntransport og maksimumsstrøm, spredning, 34 meter. 

 APN 2016 
 
 
 

 
 
Figur 11 Viser total vanntransport og maksimumsstrøm, bunn, 41 meter. 

 APN 2016 
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Figur 9 Viser total vanntransport og maksimumsstrøm, 10 meter. 
• APN 2016 

Gryllefjord (34m) - 2016 
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Figur 10 Viser total vanntransport og maksimumsstrøm, spredning, 34 meter. 
• APN 2016 

Gryllefjord (41m) - 2016 
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Figur 11 Viser total vanntransport og maksimumsstrøm, bunn, 41 meter. 
• APN 2016 
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5. B-Undersøkelse 

 
B-Undersøkelsen er utført på lokalitet av Åkerblå 07.07.2021 i forbindelse med søknad. 

Undersøkelsen viste ingen til organisk belastning i form av farge, lukt eller konsistens. Det ble ikke påvist slam på 

noen av stasjonene.  

 De kjemiske verdiene var svært gode og normale, bortsatt fra en stasjon som fikk tilstand 2 grunnet 
noe lav PH: 

 Gravende bunndyr ble funnet ved samtlige stasjoner. 
 

Samlet får lokaliteten index 0.18 og lokalitetstilstand 1 (meget god).  (Åkerblå 2021) 
 

 

Figur 12 Viser tabell fra B-Undersøkelse: Hovedresultater. (Åkerblå 2021) 
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5. B-Undersøkelse 

B-Undersøkelsen er utført på lokalitet av Åkerblå 07.07.2021 i forbindelse med søknad. 

Undersøkelsen viste ingen til organisk belastning i form av farge, lukt eller konsistens. Det ble ikke påvist slam på 

noen av stasjonene. 

• De kjemiske verdiene var svært gode og normale, bortsatt fra en stasjon som fikk tilstand 2 grunnet 
noe lav PH: 

• Gravende bunndyr ble funnet ved samtlige stasjoner. 

Samlet får lokaliteten index 0.18 og lokalitetstilstand 1 (meget god). (Åkerblå 2021) 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. II pH/E+ 0,29 Gr. II pH/EA 1 

Gr. Ill Sensorikk 0,15 Gr. Ill Sensorisk 1 

Gr. II+III 0,18 Gr. I I+  Ill 1 

Dato feltarbeid 07.07.2021 Dato rapport 16.08.2021 

Lokalitetstilstand l 

Type sediment 

10 Ant. grabbhugg 13 

Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende 

Sand Skjellsand Grus 

Antall grabbstasjoner ([gruppe Il og Ill) med folgende tilstand 

Tilstand 1 10 Tilstand 3 0 

Tilstand2 0 Tilstand4 0 

3 
Illustrert lokalitetstilstand 

Figur 12 Viser tabell fra B-Undersøkelse: Hovedresultater. (Åkerblå 2021) 
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6. C-Undersøkelse 
Siste undersøkelse er utført av Åkerblå som er akkreditert for å utføre C-Undersøkelser . Åkerblå har valgt 

prøvestasjoner, og ut fra bunntopografi, strømforhold og forventet partikkelforflytning vurderes stasjonsvalg som 

korrekte. Prøvetaking for C-Undersøkelse er utført 07.07.2021 og rapportdato er 28.9.2021. Undersøkelsen er utført 

i forbindelse med søknad om etablering. 

 

Fra kapittel 4 Diskusjon i C-Undersøkelse : (Åkerblå 2021) 
 
 
Samlet viser resultatene svært gode forhold i området rundt Gryllefjord der samtlige stasjoner ble klassifisert til beste 
tilstandsklasse. Det var hovedsakelig forurensningsnøytrale og - tolerante arter som var hyppigst forekommende, 
der spesielt stjerneormen Nephasoma minutum og muslingen Ennucula tenuis hadde det høyeste individantallet. 
Dominansen av disse var likevel ikke særlig høy. Arts- og individantallet varierte noe mellom stasjonene, men 
ettersom individfordelingen var såpas jevn som var biodiversiteten høy i hele området. De kjemiske 
støtteparameterne viste også lave verdier ved samtlige stasjoner, noe som støtter oppunder faunaresultatene. 
 
Referansestasjonen viste lignende forhold som stasjonene i overgangssonen, med de samme hyppigste 
forekommende artene, like indekser og lignende kjemiske verdier. Stasjoner egner seg derfor godt som en 
referanse og kan brukes til eventuell fremtidig sammenlikning. 
 
Samtlige grabber ble godkjent for uforstyrret overflate og volum, med unntak av en grabb ved referansestasjonen. 
Denne grabben ble brukt til de geokjemiske analysene, som hovedsakelig er tas fra det øverste laget i sedimentet, 
og som ikke er avhengig av en stor mengde volum. Det antas derfor at dette ikke har hatt noe innvirkning på 
resultatene. Videre er stasjonene plassert på en slik måte at de skal kunne fange opp eventuell organisk belastning 
som kan forekomme. Åkerblå vurdere prøvene derfor til å være representative, og gode nok til å overvåke den 
økologiske tilstanden ved Gryllefjord. 
 
Ved eventuell etablering av anlegget skal neste undersøkelse utføres på første produksjonssyklus, ved maksimal 
produksjonsbelastning. 
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tilstandsklasse. Det var hovedsakelig forurensningsnøytrale og - tolerante arter som var hyppigst forekommende, 
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Dominansen av disse var likevel ikke særlig høy. Arts- og individantallet varierte noe mellom stasjonene, men 
ettersom individfordelingen var såpas jevn som var biodiversiteten høy i hele området. De kjemiske 
støtteparameterne viste også lave verdier ved samtlige stasjoner, noe som støtter oppunder faunaresultatene. 

Referansestasjonen viste lignende forhold som stasjonene i overgangssonen, med de samme hyppigste 
forekommende artene, like indekser og lignende kjemiske verdier. Stasjoner egner seg derfor godt som en 
referanse og kan brukes til eventuell fremtidig sammenlikning. 

Samtlige grabber ble godkjent for uforstyrret overflate og volum, med unntak av en grabb vedreferansestasjonen. 
Denne grabben ble brukt til de geokjemiske analysene, som hovedsakeliger tas fra det øverste laget i sedimentet, 
og som ikke er avhengig av en stor mengde volum. Det antas derfor at dette ikke har hatt noe innvirkning på 
resultatene. Videre er stasjonene plassert på en slik måte at de skal kunne fange opp eventuell organisk belastning 
som kan forekomme. Åkerblå vurdere prøvene derfor til å være representative, og gode nok til å overvåke den 
økologiske tilstanden ved Gryllefjord. 

Ved eventuell etablering av anlegget skal neste undersøkelse utføres på første produksjonssyklus, ved maksimal 
produksjonsbelastning. 
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Figur 13 Viser tabell fra C-Undersøkelse: Hovedresultater. (Åkerblå 2021) 
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Avstand til anlegg (m) 

Dyp (m) 

GPS kioordinater 

Ant .  arter 

Ant. ind. 

Anleggssone Ytterst Overgangssone Referans,e 

GRY-1 GRY-2 GRY-3 GRY-REF 

25-30 296  137 1377 

50 49 48. 50 

69"21.598'iN / 6'9°21..552'1\l f 59°2L566'N / 69°2l.91B'N / 

17°06 . l78 'Ø  ll.7°06.587'Ø 17%06.348' 1 7 0 3 . 8 0 0 '  

81 68 71 63, 

858 77'0 730 508 

H' 

nEQR 

verdi 

Gj.snitt nEQR 

overgangssone 

Oksygen i bunnvann 

fmgO_JI) 

4,869 4,318 4,528 

0 ,802 0 ,812 0,819 0,814 

0,819 

10,5 

14,1 
18,2 

12,0 
Organisk stoff 

T O C  (mg/g) 

Cu (mg/kg TS) 

Tilstand for C1 l - M e g e t g o d  

Tidspunkt for neste undersø,kelse: F r s t e  produksjonssyklus 

Figur 13 Viser tabell fra C-Undersøkelse: Hovedresultater. (Åkerblå 2021) 
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I forhold til tidligere C-undersøkelser på lokalitet:

Det er ikke tidligere utført C undersøkelse på lokalitet.

Figur 14 Viser omriss anleggets overflatedel og prøvetakingsposisjoner

Gule merker 1-3 viser C stasjoner 2021.

Gul pil viser referansestasjon 2021. 

Runde merker viser B stasjoner 2021

[ H ]  

I forhold til tidligere C-undersøkelser på lokalitet: 

Det er ikke tidligere utført C undersøkelse på lokalitet. 

Diverse Turer Info/ 3D t Her Slepestrek Hardhet Bunn / Snitt 

Umougu, i 

! 
r 

slie 
I 

[Q]3 J 
I IQ] 2 43 

I 
I 
I 
J 

Hoyre museknapp endrer navn 

Slll2S40,L7/12·2021 

I Ole:x I 

Figur 14 Viser omriss anleggets overflatedel og prøvetakingsposisjoner 

• Gule merker 1-3 viser C stasjoner 2021. 
• Gul pil viser referansestasjon 2021. 
• Runde merker viser B stasjoner 2021 
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Plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, prøvestasjonsplassering (brun runding), målepunkt for 
strømundersøkelse (flagg) og antatt utstrekning av overgangssonen (gul linje). Innfelt strømdiagram viser spredningsstrømmen som 
er målt ved 34 meter. Rød pil angir hovedretning for spredningsstrømmen (relativ fluks). Røde kryss indikerer bomhugg. Kartet har 
nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. Kartdatum WGS84. 
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QGRY-2 
XG'RY•l SMn 

Plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, prøvestasjonsplassering (brun runding), målepunkt for 
strømundersøkelse (flagg) og antatt utstrekning av overgangssonen (gul linje). Innfelt strømdiagram viser spredningsstrømmen som 
er målt ved 34 meter. Rød pil angir hovedretning for spredningsstrømmen (relativ fluks). Røde kryss indikerer bomhugg. Kartet har 
nordlig orientering og mørkere blåfarge representerer dypere områder. Kartdaturn WGS84. 
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7. Hydrografi 

Undersøkelsen er utført av Åkerblå i forbindelse med C-Undersøkelse 2021. 

Salinitet, temperatur og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og til like over bunnen ved stasjon 2 (figur 14). Det ble registrert relativt 
homogene forhold i vannsøylen, uten noen tydelige sjiktninger. Saliniteten steg fra ca. 29‰ ved overflaten til ca. 33‰ ved 10 meters  dyp 
og forholdt seg stabil ned til bunnen på 50 meters dyp. Det ble registrert relativt høy oksygenmetning i overflaten (125%) og hele veien 
ned til bunnvannet (108%).  
 
Bunnvannet er klassifisert til tilstand 1 – Svært god (Åkerblå 2021) 
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7. Hydrografi 

Undersøkelsen er utført av Åkerblå i forbindelse med C-Undersøkelse 2021. 

Salinitet, temperatur og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og til like over bunnen ved stasjon 2 (figur 14 ). Det ble registrert relativt 
homogene forhold i vannsøylen, uten noen tydelige sjiktninger. Saliniteten steg fra ca. 29% v e d  overflaten til ca. 33% v e d  10 meters dyp 
og forholdt seg stabil ned til bunnen på 50 meters dyp. Det ble registrert relativt høy oksygenmetning i overflaten (125%) og hele veien 
nedtil bunnvannet (108%). 

Bunnvannet er klassifisert til tilstand 1 - Svært god (Åkerblå 2021) 
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8. C-Undersøkelse referanse stasjoner 

Referanse-stasjon undersøkelse er utført av Åkerblå i forbindelse med C-Undersøkelse 07.07.2021.    

Referansestasjonen er plassert på posisjon 69°21.918'N / 17°03.800'Ø, 50 meters dybde ca. 1,4 km V for midtpunktet av lokalitet 
Gryllefjord. 

     (Se figur 14) 

 

Fra rapport C-Undersøkelse, (Åkerblå 2021): 
 
Referansestasjonen viste lignende forhold som stasjonene i overgangssonen, med de samme hyppigste forekommende artene, like 
indekser og lignende kjemiske verdier. Stasjoner egner seg derfor godt som en referanse og kan brukes til eventuell fremtidig 
sammenlikning. 
 
Stasjonen ble klassifisert i nedre del av intervallet for god tilstand ut fra veileder 02:2018 
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8. C-Undersøkelse referanse stasjoner 

Referanse-stasjon undersøkelse er utført av Åkerblå i forbindelse med C-Undersøkelse 07.07.2021. 

Referansestasjonen er plassert på posisjon 69°21.918'N / 17°03.800'0, 50 meters dybde ca. 1,4 km V for midtpunktet av lokalitet 
Gryllefjord. 

(Se figur 14) 

Fra rapport C-Undersøkelse, (Åkerblå 2021): 

Referansestasjonen viste lignende forhold som stasjonene i overgangssonen, med de samme hyppigste forekommende artene, like 
indekser og lignende kjemiske verdier. Stasjoner egner seg derfor godt som en referanse og kan brukes til eventuell fremtidig 
sammenlikning. 

Stasjonen ble klassifisert i nedre del av intervallet for god tilstand ut fra veileder 02:2018 
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9. Evt. tilleggsopplysninger 
 

10. Valg av prøvestasjoner for trendovervåkning 
 

B-Undersøkelse: 

Åkerblå som utførende på B-Undersøkelsene har i forbindelse med dette arbeidet gjort de faglige vurderingene og valgt 
prøvestasjoner. 

Fra kapittel 2.1 Område, produksjonsinformasjon og stasjonsvalg ( B-Undersøkelse rapport Åkerblå 2021): 

 

Lokaliteten Gryllefjord ligger i Gryllefjord i Senja kommune, Troms og Finnmark. Gryllefjord er en smal fjordarm som 
strekker seg ut fra Torskefjorden og har dybder ned mot 60 meter. 

Hovedstrømretning for spredningsstrømmen er mot øst med en liten returstrøm mot vest (Akvaplan-niva 2016) 
 
Lokaliteten har et stålanlegg med flere bur i forskjellige størrelser. Alle prøver ble tatt helt inn til stålrammen og er 
fordelt jevnt slik at de best mulig dekker bunnområdet rett under anlegget. 
 
Posisjonen til prøvestasjonene ble fastsatt med Olex tilknyttet en GPS på båt. 
 
Lokaliteten har tidligere vært et fangstbasert anlegg med levendelagring av torsk og nå skal bli et akvakulturanlegg for torsk 
med MTB på 2000 tonn. 

 

C-Undersøkelse: 

Åkerblå som er akkreditert for å utføre C-Undersøkelser har i forbindelse med dette arbeidet gjort de faglige vurderingene og 
valgt prøvestasjoner. 

Fra kapittel 2 Område og prøvestasjoner ( C-Undersøkelse rapport Åkerblå 2021) : 

For en lokalitet med MTB på 1800 tonn kreves det tre prøvestasjoner, og veiledende avstand til ytterkanten av 
overgangssonen er 300 meter. C1-stasjonen skal i utgangspunktet plasseres der B-undersøkelsen viser dårligste 
tilstand. Da samtlige stasjoner i B-undersøkelsen viste lik tilstand ble stasjon1 plassert i hovedstrøms retning, ved østlig 
kortside av anlegget, 25-30 meter fra merdkant.  
 
Stasjonen ble plassert noe lenger nord enn først planlagt grunnet grovt sediment som gav utfordrende prøveforhold. C2-
stasjonen ble plassert i ytterkanten av overgangssonen, i spredningsstrømmens hovedretning, ca. 300 meter øst for 
anlegget. Også denne stasjonen ble flyttet noe grunnet grovt sediment som gav mindre enn ønsket volum.  
 
Stasjon C3 ble lagt i et transekt mellom anlegget og ytterkanten av overgangssonen, 137 meter øst for anleggsrammen. 
En referansestasjon REF ble plassert 1377 meter vest for anleggsrammen, på et likt dyp og med relativt lik sediment-
sammensetning som overgangssonen. 
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9. Evt. tilleggsopplysninger 

10. Valg av prøvestasjoner for trendovervåkning 

B-Undersøkelse: 

Åkerblå som utførende på B-Undersøkelsene har i forbindelse med dette arbeidet gjort de faglige vurderingene og valgt 
prøvestasjoner. 
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strekker seg ut fra Torsketjorden og har dybder ned mot 60 meter. 

Hovedstrømretning for spredningsstrømmen er mot øst med en liten returstrømmot vest (Akvaplan-niva 2016) 

Lokaliteten har et stålanlegg med flere bur i forskjellige størrelser. AIie prøver ble tatt helt inn til stålrammen og er 
fordelt jevnt slik at de best mulig dekker bunnområdet rett under anlegget. 

Posisjonen til prøvestasjonene ble fastsatt med Olex tilknyttet en GPS på båt. 

Lokaliteten har tidligere vært et fangstbasert anlegg med levendelagring av torsk og nå skal bli etakvakulturanlegg for torsk 
med MTB på 2000 tonn. 

C-Undersøkelse: 

Åkerblå som er akkreditert for å utføre C-Undersøkelser har i forbindelse med dette arbeidet gjort de faglige vurderingene og 
valgt prøvestasjoner. 

Fra kapittel 2 Område og prøvestasjoner (C-Undersøkelserapport Åkerblå 2021): 

For en lokalitet med MTB på 1800 tonn kreves det tre prøvestasjoner, og veiledende avstand til ytterkanten av 
overgangssonen er 300 meter. C1-stasjonen skal i utgangspunktet plasseres der B-undersøkelsen viser dårligste 
tilstand. Da samtlige stasjoner i B-undersøkelsen viste lik tilstand ble stasjon1 plassert i hovedstrøms retning, ved østlig 
kortside av anlegget, 25-30 meter fra merdkant. 

Stasjonen ble plassert noe lenger nord enn først planlagt grunnet grovt sediment som gav utfordrende prøveforhold. C2- 
stasjonen ble plassert i ytterkanten av overgangssonen,i spredningsstrømmens hovedretning, ca. 300 meter øst for 
anlegget. Også denne stasjonen ble flyttet noe grunnet grovt sediment som gav mindre enn ønsket volum. 

Stasjon C3 ble lagt i et transekt mellom anlegget og ytterkanten av overgangssonen, 137 meter øst for anleggsrammen. 
En referansestasjon REF ble plassert 1377 meter vest for anleggsrammen, på et likt dyp og med relativt lik sediment- 
sammensetning som overgangssonen. 
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Henvisninger tabeller i C-rapport 

    Plassering av prøvestasjoner: 
 

Stasjonsplasseringen beskrives i NS9410 (2016) som overgangen mellom anleggssonen og overgangssonen 
(C1), ytterkant av overgangssone (C2) og som overgangssone (C3, C4 osv.). Undersøkelsen omfatter kvalitative 
faunaprøver (FAU), pH- og Eh målinger (PE), kjemiske parametere (KJE), geologiske parametere (GEO) og 
hydrografiske målinger (CTD). Koordinater er oppgitt med datum WGS84 og avstand fra merdkant og dyp (meter) 
på prøvestasjonen er oppgitt. 

 

 

Figur 17. Viser figur 2.1.1 og utsnitt figurtekst fra C-undersøkelse (Åkerblå 2021) 
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Henvisninger tabeller i C-rapport 

• Plassering av prøvestasjoner: 

Stasjonsplasseringen beskrives i NS9410 (2016) som overgangen mellom anleggssonen og overgangssonen 
(C1), ytterkant av overgangssone (C2) og som overgangssone (C3, C4 osv.). Undersøkelsen omfatter kvalitative 
faunaprøver (FAU), pH- og Eh målinger (PE), kjemiske parametere (KJE), geologiske parametere (GEO) og 
hydrografiske målinger (CTD). Koordinater er oppgitt med datum WGS84 og avstand fra merdkant og dyp (meter) 
på prøvestasjonen er oppgitt. 

Stasjon Koordinater Avstand Dyp Parametere Plassering 

GRY-l 69"21.598'N / 17°06.178'Ø 25-30 50 FAU, KIE, GEO, PE c1 
GRY-2 69"21.552'N / 17°,06.5.87'Ø 296 49 FAU, KJE, GEO, PE, CTD C2 

GRY-3 69"21.566'N / 17°06.348'Ø 137 48 FAU, KIE, GEO, PE C3 
GRY-REF 69°21.918'N/ 17°03.800'0 1377 50 FAU, KIE, GEO, PE REF 

Figur 17. Viser figur 2.1.1 og utsnitt figurtekst fra C-undersøkelse (Akerblå 2021) 
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