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FORORD 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Lerøy Vest AS utført en kombinert MOM B- og MOM C-
resipientundersøkelse utenfor avløpet til settefiskanlegget i Tauvågen og i Hidlefjorden, samt utført 
strømmålinger og modellering av to planlagte nye avløp utenfor Tauvågen (lok. nr 11961) i Strand 
kommune i Hordaland.  
 
Undersøkelsen er utført i forbindelse med anlegget sin søknad om utvidelse av konsesjonen til 5,0 
millioner sjødyktig settefisk. Undersøkselsen er utført på de samme tre stedene som ble undersøkt av 
Rogalandsforskning i 2001 (Tvedten 2001). I tillegg er det foretatt en utvidet MOM B-undersøkelse 
utenfor avløpene til settefiskanlegget, samt utført strømmålinger i samsvar med krav til søknad om 
utvidelse av konsesjon.    
 
Denne rapporten presenterer resultatene fra resipientundersøkelsen samt strømmålingene og 
modellering av avløpet. Det ble tatt hydrografi i vannsøylen og samlet inn prøver av vann, sediment og 
bunndyr i sjøområdet utenfor avløpene den 17. februar 2010, og strømmålingene ble utført i perioden 
17. februar – 17. februar 2010.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Lerøy Vest AS v/Jesper Økland og Willy Skålevik for oppdraget, 
samt Helge Strand for lån av båt og assistanse i forbindelse med feltarbeidet. Modelleringene av 
avløpet er utført av siv. ing. Jan Langfeldt. 
 

Bergen, 7. oktober 2010. 
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SAMMENDRAG 
 
Tveranger, B., A. H. Staveland & M. Eilertsen 2010  

Kombinert MOM B- og MOM C- resipientundersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til 
Lerøy Vest AS avd. Tau i Strand kommune, vinteren 2010 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1361, 56 sider, ISBN 978-82-7658-793-7. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Lerøy Vest AS avd. Tau utført en resipientundersøkelse og 
gjort strømmålinger utenfor avløpet i Tauvågen i Strand kommune. Innlagring, spredning og fortynning av 
avløpsvannet fra to planlagte nye avløp er beregnet. Den 17. ferbruar 2010 ble det tatt hydrografi i 
vannsøylen, samlet inn vannprøver samt prøver av sediment og bunnfauna på tre stasjoner fra like utenfor 
Tauvågen til et stykke ut i Hidlefjorden og fem steder like utenfor avløpet. Strømmålingene ble utført i 
perioden 17. februar – 17. mars 2010 på tre dyp. 
 
Fra avløpet skrår det jevnt nedover mot vest til over 190 m dyp i fjordbassenget vel 2 km vest for utslippet. 
Hidlefjorden er vid og dyp flere km nord og syd for utslippet. Hidlefjorden har to hovedutløp mot nord der 
passasjen mellom Talgje og Fogn er den dypeste (rundt 190 m) der fjorden videre er forbundet med 
Talgjefjorden og Boknafjorden mot vest. Mot nordøst går Hidlefjorden over i Fognafjorden. Hidlefjorden 
forgrener seg mot sør og sørøst helt inn i Ryfylkefjordene. Utslippet går således ut i en stor og dyp fjord, 
som ligger i tilknytning til store fjordbasseng innenfor og utenfor og med betydelig vannutskifting. 
 
Modellering av avløpet viser at ved utslipp av maksimal (30 m³/min) og middel vannmengde (12 m³/min) 
ved midlere strømhastighet, vil plumen med avløpsvann i en vintersituasjon gå raskt rett til overflaten og ha 
gjennomslag til overflaten. Avløpsvannet vil være fortynnet 32,3 ganger når det når overflaten, og en km 
fra utslippet vil avløpsvannet være fortynnet ca 275 ganger. 
 
Strømmålingene viste at det var svake til middels sterke strømforhold ca 250 sørsørøst for avløpene til 
Lerøy Vest AS avd. Tau. Overflatestrømmen på 2 m dyp og bunnstrømmen på 25 m dyp var ”svak” med en 
gjennomsnittlig hastighet på 3,1 og 1,5 cm/s, og spredningsstrømmen på 10 m dyp var ”middels sterk” med 
en gjennomsnittlig hastighet på 2,3 cm/s. Det var generelt lav andel strømstille i hele vannsøylen. 
Overflatestrømmen på 2 m dyp rant mest i vestlig retning fra avløpet og utover mot Hidlefjorden, 
spredningsstrømmen på 10 m dyp og bunnstrømmen på 25 m dyp rant mest i henholdsvis nordlig og 
vestsørvestlig retning. Det var en dominans av utoverrettet strøm og vanntransport i sørvestlig – 
nordnordvestlig retning utover i Hidlefjorden. Vannutskiftingen i overflaten, på 10 m dyp og ved bunnen 
var god der stabiliteten til strømmen i vektorretningen viste middels stabil strøm i vestlig retning på 2 m 
dyp, i nordnordvestlig retning på 10 m dyp og i vestnordvestlig retning på 25 m dyp. Vannmassene rundt 
avløpet ved innløpet til Tauvågen er forbundet med gode, dype og forbistrømmende friske vannmasser i 
Hidlefjorden der en har daglige, kontinuerlige utvekslinger og utskiftinger med nytt, oksygenfriskt vann. 
Dette innebærer at avløpsvannet fra settefiskanlegget relativt raskt og effektivt fortynnes og transporteres ut 
av området, og borttransporten og fortynningen er god, noe som også beregningene viser.   
 
Resipientundersøkelsen i sjøområdet utenfor avløpene og videre utover i resipienten Hidlefjorden viste 
gode miljøforhold med hensyn på oksygenmetning i vannsøylen og nivået av næringssalter tilsvarende 
SFTs miljøtilstandsklasse I= ”meget god”. Det var liten grad av sedimenterende forhold på stasjon C1 (22,5 
% silt og leire), noe mer sedimenterande forhold på stasjon C2 (49,3 % silt og leire) og mest 
sedimenterende forhold på stasjon C3 (95,5 % silt og leire). Glødetapet var meget lavt på stasjon C1 og C2 
(henholdsvis 1,1 og 2,1 %) og moderat forhøyet på stasjon C3 (9,8 %). Nivået av normalisert TOC i 
sediment tilsvarte SFTs miljøtilstand I= ”meget god på stasjon C1 og C2 og IV= ”dårlig” på stasjon C3. 
Kvaliteten på bunndyrsammensetningen tilsvarte SFTs miljøtilstand II = ”god” på stasjon C1 og C3, og 
miljøtilstand I = ”meget god” på stasjon C2. De artsrike og sunne bunndyrsamfunnene registrert på 
samtlige stasjoner tilsier gode miljøforhold Hidlefjorden. En MOM B-undersøkelse 15 – 140 m fra avløpet 
viste at det ikke var akkumulerende forhold ved utslippet, og at bunnforholdene utenfor avløpet var lite 
påvirket tilsvarende miljøtilstand 1= ”meget god”.   
 
En økning av utslippene fra dagens bruttoproduksjon på rundt 180 tonn årlig til rundt 475 tonn årlig vil 
trolig i liten grad påvirke miljøforholdene utenfor Tauvågen og i Hidlefjorden negativt. En økning i 
produskjonen vil trolig fortsatt kun ha en lokal effekt umiddelbart rundt avløpet med hensyn på bunnfauna.   
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INNLEDNING 
 
Fjorder og poller er pr. definisjon adskilt fra de tilgrensende utenforliggende sjøområder med en terskel i 
munningen/utløpet. Dette gjør at vannmassene innenfor ofte er sjiktet, der dypvannet som er innestengt bak 
terskelen kan være stagnerende, mens overflatevannet hyppig skiftes ut fordi tidevannet to ganger daglig 
strømmer fritt inn og ut. Hidlefjorden er resipient for Lerøy Vest AS avd. Tau. Fjorden er dyp og stor, og 
terskelen inn til fjordområdet er ca 190 meter dyp og ligger mellom Talgje og Fogn. Dette sikrer en god 
utskifting av bassengvann i fjorden.    
 
“Overflatelaget” vil ofte kunne være preget av ferskvannstilrenning slik at det utgjør et varierende tykt 
brakkvannslag på toppen. Under dette finner vi “tidevannslaget” som er påvirket av det to ganger daglige 
inn- og utstrømmende tidevannet. I fjorder med dyp terskel (slik som i Hidlefjorden) har man så gjerne et 
lag med mellomvann ned mot terskelen. Fra noen meter under terskelnivået finner vi “dypvannet”eller 
bassengvannet, som også ofte kan være sjiktet i et “øvre- og nedre- dypvannslag” grunnet forskjeller i 
temperatur, saltholdighet og oksygenforbruk. I Hidlefjorden har man ikke noe typsik dypvannslag da bare 
en mindre del av denne fjorden og fjordene innenfor er dypere enn 200 m og med et maksimaldyp på rundt 
250 meter.  
 
I det stabile dypvannet innenfor tersklene i store fjorder, er tettheten vanligvis større enn i det daglig 
innstrømmende tidevannet, og her foregår det to viktige prosesser. For det første forbrukes oksygenet i 
vannmassene jevnt på grunn av biologisk aktivitet knyttet til nedbryting av organisk materiale. For det 
andre skjer det en jevn tetthetsreduksjon i dypvannet på grunn av daglig påvirkning av det inn- og 
utstrømmende tidevannet. Dersom munningen er kanalformet, vil det inn- og utstrømmende tidevannet 
kunne få en betydelig fart, og påvirkningen på de underliggende vannmassene vil kunne bli stor. Når 
tettheten i dypvannet er blitt så lav at den tilsvarer tidevannets tetthet, kan dypvannet skiftes ut med tilførsel 
av friskt vann helt til bunns i bassenget.  
 
Vinterstid kan også tyngre og saltere vannmasser komme nærmere overflaten i sjøområdene langs kysten, 
fordi ferskvannspåvirkningen til kystområdene da er liten og brakkvannslaget blir tynnere. Dersom dette 
tyngre vannet kommer opp over terskelnivå, vil en kunne få en fullstendig utskifting av dypvannet innenfor 
terskelen. Hyppigheten av slike utskiftinger avhenger i stor grad av terskelens dyp,- jo grunnere terskel jo 
sjeldnere forekommer utskiftinger av denne typen. Den dype terskelen inn til Hidlefjorden gjør at man 
trolig får fornying av bassengvannet minst gang i året om våren og forsommeren da vannet normalt er 
tyngst (Gade og Furevik 1994). 
 
I bassengvannet, som altså finnes naturlig i alle fjorder under fjordens terskelnivå, vil balansen mellom 
disse to nevnte prosessene avgjøre miljøtilstanden i dypvannet. Dersom oksygenforbruket er stort, slik at 
oksygenet blir brukt opp raskere enn tidsintervallet mellom dypvannsutskifting, vil det oppstå oksygenfrie 
forhold med dannelse av hydrogensulfid i dypvannet. Under slike forhold er den biologiske aktiviteten mye 
lavere, slik at nedbryting av organisk materiale blir sterkt redusert. Motsatt vil en hele tiden ha oksygen i 
dypvannet dersom oksygenforbruket i dypvannet enten er lavt eller tidsintervallet mellom 
dypvannsutskiftingene er kort. Det er utviklet modeller for teoretisk beregning av balansen mellom disse to 
forholdene (Stigebrandt 1992). 
 
Alt organisk materiale som blir tilført et sjøområde, enten fra de omkringliggende landområder, fra det 
daglig innstrømmende tidevannet, eller fra sjøområdets egen produksjon av alger og dyr i vannmassene, 
bidrar til en sedimentasjon av dødt organisk materiale som legger seg på bunnen. Dette er en naturlig 
prosess, som kan øke i omfang dersom store mengder organisk materiale tilføres. Viktige kilder kan være 
kloakk eller for eksempel spillfôr og fekalier fra fiskeoppdrettsanlegg. Store eksterne tilførsler av organisk 
nedbrytbart materiale til dypvannet i sjøområdene vil imidlertid øke oksygenforbruket i dypvannet. Dersom 
oksygenet i dypet er brukt opp, vil sulfatreduserende bakterier fortsette nedbrytingen, og den giftige gassen 
hydrogensulfid (H2S) dannes. Dyreliv vil ikke forekomme under slike betingelser. Mange bassenger vil 
også fra naturens side ha en balanse som gjør at slike situasjoner vil opptre uten ekstra ytre påvirkning. Det 
behøver derfor ikke være et tegn på “overbelastning” at det forekommer hydrogensulfid i dypvannet og i 
sedimentene. I Hidlefjorden vil det foregår et oksygenforbruk i bassengvannet, men fordi terskelen inn til 
fjorden er så dyp, sikrer det utskifting av bassengvannet ned til bunns lenge før det oppstår oksygenfrie 
forhold i de dypereliggende vannmassene.  



 
Rådgivende Biologer AS   5 Rapport 1361 

 
Glødetap er et mål for mengde organisk stoff i sedimentet, og en regner med at det vanligvis er 10% eller 
mindre i sedimenter der det foregår normal nedbryting av organisk materiale. Høyere verdier forekommer i 
sedimenter der det enten er så store tilførsler av organisk stoff at den biologiske nedbrytingen ikke greier å 
holde følge med tilførslene, eller i områder der nedbrytingen er naturlig begrenset av for eksempel 
oksygenfattige forhold. Innhold av organisk karbon (TOC) i sedimentet er et annet mål på mengde organisk 
stoff, og dette er vanligvis omtrent 0,4 x glødetapet. Den forventede naturtilstanden for sedimenter i 
sjøbasseng der det er gode nedbrytingsforhold ligger på rundt 30 mg C/g eller mindre.  
 
Sedimentprøver og bunndyrprøver fra de dypeste områdene i de undersøkte sjøbassengene gjenspeiler 
derfor disse forholdene på en utfyllende måte. Basseng som har periodevis og langvarige oksygenfrie 
forhold, vil ikke ha noe dyreliv av betydning i de dypeste områdene, og vil dermed ha en sterkt redusert 
nedbryting av organisk materiale på bunnen. Da vil innholdet av ikke-nedbrutt organisk materiale være 
høyt i sedimentprøver. Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet oversiktlige 
klassifikasjonssystemer for vurdering av disse forholdene. 
 
De ulike typer tilførsler inneholder også plantenæringsstoffer, der de ulike typene kilder har hver sin 
spesifikke sammensetning av næringsstoffene, uttrykt ved forholdstallet mellom nitrogen og fosfor. 
Vanligvis venter en å finne et forholdstall på 15 - 20 i lite påvirkete systemer (vassdrag og overflatelag i 
fjorder), altså at en har 15 til 20 ganger så høye konsentrasjoner av nitrogen som fosfor. Dersom en finner 
betydelige avvik fra dette, tyder det på at en har dominans av enkelte tilførselskilder til denne aktuelle 
resipienten. For eksempel vil avrenning fra fjell, myr og skog på Vestlandet kunne ha et N:P-forholdstall på 
hele 70, mens avløp fra boliger og for eksempel gjødsel fra kyr har et forholdstall på rundt 7. Særlig fosfor-
rike utslipp er silosaft, med et forholdstall på 1,5 mens tilførsler fra fiskeoppdrett ligger rundt 5. Det samme 
gjør gjødsel fra gris.  
 
Næringsmengdene måles direkte ved å ta vannprøver av overflatelaget, dit det meste av tilførslene kommer, 
og analysere disse for innhold av næringsstoffene fosfor og nitrogen. Disse stoffene utgjør viktige deler av 
næringsgrunnlaget for algeplanktonet i sjøområdene, og beskriver sjøområdets “næringsrikhet”. SFT har 
utarbeidet oversiktlige klassifikasjonssystemer for vurdering av disse forholdene også. 
 
Den målbare påvirkningen av næringstilførsler vil imidlertid være svært avhengig av hyppigheten av 
overflatevannets utskifting. Selv store tilførsler kan “skylles bort” dersom vannmassene skiftes ut nærmest 
daglig, og vannkvaliteten vil i større grad være preget av kystvannets kvalitet enn av de lokale tilførslene. 
Motsatt blir det dersom vannutskiftingen er ekstremt liten, - da kan selv små tilførsler utgjøre en betydelig 
påvirkning på miljøkvaliteten i sjøområdet. Det finnes også gode modeller for å beregne vannutskiftingen i 
slike sjøområder (Stigebrandt 1992). 
 
Det er utviklet en standardisert prøvetakingsmetodikk for vurdering av belastning fra fiskeoppdrettsanlegg, 
som også inkluderer undersøkelser i resipienter (MOM-undersøkelsene). MOM (Matfiskanlegg, 
Overvåking og Modellering) består av et overvåkingsprogram (A, B og C-undersøkelser) og en modell for 
beregning av lokalitetens bæreevne og fastsetting av lokalitetens produksjonskapasitet. For nærmere 
beskrivelse av overvåkingsprogrammet vises til «Konsept og revidert utgave av overvåkningsprogrammet 
1997» (Hansen m. fl., 1997) og Norsk Standard for miljøovervåking av marine matfiskanlegg (NS 
9410:2007). Denne resipientundersøkelsen følger i all hovedsak opplegget for en MOM C-undersøkelse, 
som er en undersøkelse av bunntilstanden fra anlegget/utslippet (nærsonen) og utover i resipienten 
(fjernsonen). Det er i tillegg utført en utvidet MOM B-undersøkelse fra umiddelbart ved utslippet og i 
økende avstand utover i resipienten for å kartlegge det lokale påvirkningsområdet.  
 
BLØTBUNNSFAUNA 
 
Bløtbunnsfauna er dominert av flerbørstemakk, krespdyr, muslinger og pigghuder, men det er mange 
ulike organismegrupper som kan være representert. Det er vanlig å bruke bløtbunnsfauna som 
indikator på miljøforhold og for å karakterisere virkninger av eventuell forurensing. Mange dyr som 
har sedimentet som habitat er relativt lite mobile og flerårige, og ut fra dette kan en derfor registrere 
unaturlige forstyrrelser på miljøet. Samfunnet kan beskrives og tallfestes. Ved hjelp av slik 
informasjon kan en se om negative påvirkninger har ført til en dominans av forurensingstolerante 
arter, reduksjon i antall arter og reduksjon i diversitet. Er det gode og upåvirkede bunnforhold med 
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oksygenrikt sediment blir dette vist av større individer som graver dypt (se figur 1). Her vil det være 
mange arter som forekommer i få eksemplarer hver, og fordelingen mellom individene vil være 
noenlunde jevn. I områder med moderate tilførsler vil bunnen få en ”gjødslingeffekt”, som fører til at 
en da vil se dyr av mindre størrelse, samt en økning av tolerante arter som forekommer i høye 
individtall (Kutti et al. 2007). I svært påvirkede eller under tilnærmede oksygenfrie forholdmiljø vil 
kun forurensingstolerante arter, som for eksempel artene Capitella capitata og Malacoceros 
fuliginosus, forekomme med svært høye individtall. En ”overgjødsling” vil føre til at dyresamfunnet 
kveles. 

 

 
 
Figur 1. Bilde (over) og modell (under) illustrerer endringer i bunndyrssamfunn som en respons på 
organiske tilførsler, oksygenmangel og fysiske forstyrrelser (fra Pearson & Rosenberg, 1978). 
 
Undersøkelser av bløtbunnsfauna er svært vanlig i miljøundersøkelser. Et eksempel på overvåkning av 
bløtbunnssamfunnet over tid i større skala er fra olje og gassvirksomheten i Nordsjøen. Med utbygging 
og etablering av oljevirksomhet har det vært et krav om både biologisk, fysiske og kjemiske 
undersøkelser. Over tid har det vist seg at oljeindustrien har tilført miljøgifter i sedimentene med 
merkbare påvirkninger på dyresamfunnet i bløtbunnen. Miljøundersøkelser ble startet i 1997 og har 
siden blitt gjennomført tre ganger. I løpet av disse undersøkelsene har en registrert store mengder av 
blant annet oljehydrokarboner, barium, kobber og bly i sedimentene som skaper store forstyrrelser hos 
bunndyrene. Ved hjelp av mindre utslipp og strengere rense-/ustlippskrav har en sett en merkbar 
endring i tilstanden hos bløtbunnsfaunaen, til mindre forstyrrelser (Botnen m.fl. 2007). 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS   7 Rapport 1361 

OMRÅDE- OG LOKALITETSBESKRIVELSE 
 
Lerøy Vest AS sitt settefiskanlegg i Tauvågen har i dag to urensete utslipp til sjø utenfor Tauvågen i 
Hidlefjorden på rundt 20 meters dyp ca 550 m ut fra anlegget, sørvest for Kvedaneset. Fra utløpet 
skrår det jevnt nedover mot vest til over 190 m dyp i fjordbassenget vel 2 km vest for utslippet. 
Hidlefjorden er vid og dyp flere km nord og syd for utslippet (figur 2).   
 
Anlegget har sitt utslipp til en stor og dyp fjord, som ligger i tilknytning til store fjordbasseng innenfor 
og utenfor og med betydelig vannutskifting. Hidlefjorden har to hovedutløp mot nord der passasjen 
mellom Talgje og Fogn er den dypeste (rundt 190 m) der fjorden videre er forbundet med 
Talgjefjorden og Boknafjorden mot vest. Mot nordøst går Hidlefjorden over i Fognafjorden samtidig 
som det mot nord er en dyp og god forbindelse til Talgjefjorden. Hidlefjorden forgrener seg mot sør og 
sørøst helt til en ender opp innover i Ryfylkefjordene. Bassengtømmingseffekten bidrar til at store 
vannmengder passerer utenfor Tau hver dag, ikke bare på grunn av tidevannsbølgen som fyller opp og 
tømmer fjordene innefor Tau, men også på grunn av trykkdrevet strøm (ferskvannavrenning til 
fjordbassengene). Dette tilsier gode strøm- og utskiftingsforhold utenfor avløpene der utslippene ligger 
i tilknytning til store og dype fjorder og sund med god vannutskifting og høy resipientkapasitet. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Enkelt dybdekart 
over Hidlefjorden med 
plassering av anlegget og 
utslippet utenfor Tauvågen  
(fra http://kart.fiskeridir.no 
/adaptive/). 
 

 
 
Sjøbunnen utenfor anlegget ble loddet opp i forbindelse med MOM B- og MOM C-undersøkelsen og 
utsetting av strømmålerne den 17. februar 2010. Selve utslippene ligger på vel 20 m dyp like utenfor 
innseilingen til Tauvågen rett øst for en grunne. Opploddingen viste at avløpene ligger midt i en liten 
sør – nordgående undersjøisk bukt der 20 m koten svinger seg inn mot nord like vest for avløpene og 
ut igjen mot sør rett innenfor avløpene (figur 3). Den grunnes således oppover mot nord, men blir 
gradvis åpnere og dypere mot sør – sørvest der dybden er 50 m rundt 300 m sørvest for avløpene. 
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Videre mot vest dybdes til større dyp i Hidlefjorden. Utslippet fra settefiskanlegget ligger således i en 
noe moderat skrånende, men utersklet og stadid åpnere bakke ned mot store dyp i Hidlefjorden, noe 
som bidrar til god vannutskifting og spredning av avløpsvannet. Under opploddingen så det heller ikke 
ut til å være hull eller groper i terrenget der organiske tilførsler fra anlegget vil kunne samle seg opp 
(sedimentfeller).    
 

20

20

50

Tauvågen

Lerøy Vest AS, 
avd. Tau10

10

        Strømmåling
        Avløpsledning anlegg
        Kommunalt avløp

36

Sagholmen
?

 
 
Figur 3. Dybdeforhold i sjøområdet utenfor avløpene til settefiskanlegget, og det kommunale avløpet, 
tegnet med 10- og 50 meters dybdekoter med avmerking av avløpsledningene og målested for 
strømmålerene. Det digitale sjøkartet er hentet fra Kystverket sine nettsider, www.kystverket.no.  
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ANLEGGET 
 
Settefiskanlegget med reg. nr. R/ST 0004 har hatt konsesjon siden 29. august 1986. Anlegget har vært 
gjennom en rekke utvidelser og eierskifter siden oppstart. Konsesjonsrammen er idag på 2,49 
millioner sjødyktig settefisk, og en søker nå om utvidelse til 5 millioner sjødyktig settefisk. 
 
Anlegget har to avløpsledninger med 33 meters avstand som munner ut på ca 23 meters dyp like 
utenfor innløpet til Tauvågen.  
 
Fôrforbruk og produsert mengde fisk i perioden 2007 - 2010 har vært som følger (tabell 1): 
 
Tabell 1. Anlegget sin driftshistorikk siden 2007. 
 

 2007 2008 2009 Pr. 17. februar 2010 

Fôrmengde (tonn) 185 170 151 4 

Bruttoproduksjon (tonn) 165 152 139 3,5 
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Det ble gjennomført en MOM C-resipientundersøkelse 17. februar 2010 i sjøområdet fra utslippet til 
Lerøy Vest AS sitt smoltanlegg i Tauvågen og utover i Hidlefjorden i forbindelse med utredningen av 
miljøpåvirkningen i nærsonen og utover i resipienten. Hovedbestanddelene i denne 
resipientundersøkelsen består av analyser av vannkvalitet på tre steder og hydrografi på to steder. Det 
ble gjort strømmålinger vinterstid rundt 200 m sør for de eksisterende avløpene, samt modellering av 
spredning og innblandingsdyp for det nye avløpet. Det er foretatt undersøkelse av sedimentkvalitet 
med kornfordeling og kjemiske analyser samt bunndyrsamfunnets sammensetning på tre steder i 
resipienten. Det er også utført en utvidet MOM B-undersøkelse utenfor avløpet. Både prøvetaking og 
vurdering utføres i henhold til Norsk Standard NS 9410:2007, NS-EN ISO 5667-19:2004 og NS-EN 
ISO 16665:2005. Vurdering av alle resultatene er i henhold til til SFTs klassifisering av miljøkvalitet 
(SFT 1993; 1997). 
 
BEREGNING AV INNLAGRINGSDYP 
 
Avløpsvannet har i praksis samme egenvekt som ferskvann og er dermed lettere enn sjøvann. Når 
avløpsvannet slippes ut gjennom en ledning på dypt vann, vil det derfor begynne å stige opp mot 
overflaten samtidig som det blander seg med det omkringliggende sjøvannet. Hvis sjøvannet har en 
stabil sjiktning (egenvekten øker mot dypet) fører dette til at egenvekten til blandingen av avløpsvann 
og sjøvann øker samtidig som egenvekten til det omkringliggende sjøvannet avtar på vei oppover, og i 
et gitt dyp kan dermed blandingsvannmassen få samme egenvekt som sjøvannet omkring. Da har ikke 
lenger blandingsvannmassen noen "positiv oppdrift", men har fortsatt vertikal bevegelsesenergi og vil 
vanligvis stige noe forbi dette "likevektsdypet" for så å synke tilbake og innlagres (jf. figur 21). 
Dersom slike tilførsler når overflatevannet, vil effektene kunne måles ved vannprøvetaking ved 
utslippet. 
 
For beregning av innlagringsdypet og spredning med fortynning etter innlagring, bruker vi den 
numeriske modellen Visual PLUMES utviklet av U.S. EPA (Frick et al. 2001). Nødvendige 
opplysninger for modellsimuleringene er vannmengde, utslippsdyp, diameter for utslippsrøret, 
vertikalprofiler for temperatur og saltholdighet - samt strømhastigheten i resipienten.  Vi bruker en 
typisk "vinterprofil" og en typisk "sommerprofil", men en bør være oppmerksom på at det 
sannsynligvis utelater store variasjoner innenfor hver periode. 
 
Ved stor diameter i avløpsledningen og liten vannmengde er det sannsynlig at avløpsvannet ikke alltid 
fyller opp rørledningen. Utstrømningen blir da konsentrert i øvre del av tverrsnittet, og det blir 
sjøvannsinntrengning i tverrsnittets nedre del. Det blir en viss medrivning og blanding mellom 
avløpsvann og sjøvann i det siste stykket av ledningen, og den strålen som forlater ledningen vil derfor 
bestå av avløpsvann og en mindre andel sjøvann.  
 
Dersom det ikke er noen vesentlig medrivning av sjøvann inne i røret, kan vannet i nedre del av 
tverrsnittet dynamisk sett betraktes som stillestående. Tverrsnittsarealet for utstrømning er da gitt av at 
det såkalte densimetriske Froude-tallet (F) har verdien 1.  F er definert som: 
 
 
 
 
 
Der:  U = strømhastighet, g = gravitasjonskontanten (9.81 m³/s), ∆ ρ/ρ = relativ tetthetsforskjell 
mellom ferskvann og omgivende sjøvann, og H = tykkelse av utstrømmende lag. Betingelsen F = 1 
uttrykker at det er balanse mellom kinetisk energi og potensiell energi knyttet til trykket.  Hvis F ≥ 1 
vil utstrømningen fylle hele røret.  Når F < 1 vil ikke det utstrømmende avløpsvannet kunne fylle hele 
røret og det blir sjøvannsinntrengning. 
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STRØMMÅLINGER 
 
I perioden 17. februar – 17. mars 2010 var det utplassert tre Gytre Strømmålere (modell SD-6000 
produsert av Sensordata A/S i Bergen) i posisjon N 59°03,596' / Ø 5°54,459' i en rigg rundt 200 m 
sørsørøst for avløpene fra anlegget, omtrent 175 m fra land (figur 3). Denne lokaliseringen ble valgt 
grunnet de trafikale forholdene på stedet rundt avløpene (Stavanger – Tau fergen). Det ble målt 
overflatestrøm på 2 meters dyp, spredningsstrøm på 10 m dyp og bunnstrøm på 25 meters dyp. Riggen 
var forankret til bunnen med to stk kulelodd på til sammen ca 60 kg samt en dregg. Det var festet to 
trålkuler av plast i tauet over den øverste og en trålkule over den nederste strømmåleren for å sikre 
tilstrekkelig oppdrift og stabilitet på riggen i sjøen, samt en blåse og en blink til overflaten i et slakt tau 
for å ta av for bølgepåvirkning. For å sikre strømriggen var det festet et stramt tau fra kuleloddene og 
inn på land. Det ble registrert strømhastighet, strømretning og temperatur hvert 30. minutt. Det var 34 
meter til bunnen der strømmålerriggen stod.  
 
Resultatpresentasjon 
 
Resultatene av målinger av strømhastighet og strømretning er presentert hver for seg, og kombinert i 
progressiv vektoranalyse. Et progressivt vektorplott er en figurstrek som blir til ved at man tenker 
seg en merket vannpartikkel som er i strømmålerens posisjon ved målestart og som driver med 
strømmen og tegner en sti etter seg som funksjon av strømstyrke og retning. (kryssene i diagrammet 
viser beregnet posisjon fra hvert startpunkt ved hvert døgnskifte). Når måleperioden er slutt har man 
fått en lang, sammenhengende strek, der vektoren blir den rette linjen mellom start- og endepunktet 
på streken. Dersom man deler lengden av denne vektoren på lengden av den faktiske linjen vannet har 
fulgt, får man Neumann parameteren. Neumann parameteren forteller altså noe om stabiliteten til 
strømmen i vektorretningen. Vinkelen til vektoren ut fra origo, som er strømmåleren sin posisjon, blir 
kalt resultantretningen. Dersom strømmen er stabil i vektorretningen, vil figurstreken være relativt rett, 
og verdien av Neumann parameteren vil være høy. Er strømmen mer ustabil i denne retningen er 
figurstreken mer «bulkete» i forhold til vektorretningen, og Neumann parameteren får en lav verdi. 
Verdien av Neumann parameteren vil ligge mellom 0 og 1, og en verdi på for eksempel 0,80 vil si at 
strømmen i løpet av måleperioden rant med 80 % stabilitet i vektorretningen, noe som er en svært 
stabil strøm.  
 
Tabell 2. Rådgivende Biologer AS klassifisering av ulike forhold ved strømmålingene, basert på 
fordeling av resultatene i et omfattende erfaringsmateriale fra Vestlandet. Strømstille perioder er 
definert som strøm svakere enn 2 cm/s i perioder på 2,5 timer eller mer.  
 

Tilstandsklasse I II III IV V 
gjennomsnittlig 
strømhastighet 

svært sterk sterk middels 
sterk 

svak svært svak 

Overflatestrøm (cm/s) > 10 6,6 - 10 4,1 - 6,5 2,0 - 4,0 < 2,0 
Vannutskiftingsstrøm (cm/s) > 7 4,6 - 7 2,6 - 4,5 1,8 - 2,5 < 1,8 
Spredningsstrøm (cm/s) > 4 2,8 - 4 2,1 - 2,7 1,4 - 2,0 < 1,4 
Bunnstrøm (cm/s) > 3  2,6 - 3 1,9 - 2,5 1,3 - 1,8 < 1,3 

Tilstandsklasse I II III IV V 
andel strømstille svært lite lite middels høy svært høy 

Overflatestrøm (%) < 5 5 - 10 10 - 25 25 - 40 > 40 
Vannutskiftingsstrøm (%) < 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 > 50 
Spredningsstrøm (%) < 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 > 80 
Bunnstrøm (%) < 25 25 - 50 50 - 75 75 - 90 > 90 

Tilstandsklasse I II III IV V 
retningsstabilitet svært stabil stabil middels 

stabil 
lite stabil svært lite 

stabil 
Alle dyp (Neumann parameter) > 0,7 0,4 - 0,7 0,2 - 0,4 0,1 - 0,2 <0,1 
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Vanntransporten (relativ fluks) er også en funksjon av strømstyrke og strømretning, og her ser man 
hvor mye vann som renner gjennom en rute på 1 m2 i hver 15 graders sektor i løpet av måleperioden. 
Når man regner ut relativ fluks tar man utgangspunkt i alle målingene for strømstyrke i hver 15 
graders sektor i løpet av måleperioden. For hver måling innen en gitt sektor multipliserer man 
strømhastigheten med tidslengden, dvs. hvor lenge målingen var gjort innen denne sektoren. Her må 
man også ta hensyn til om tidsserien inneholder strømmålinger med forskjellig styrke. Summen av 
disse målingene i måleperioden gir relativ fluks for hver 15 graders sektor. Relativ fluks er svært 
informativ og forteller hvordan vannmassene blir transportert som funksjon av strømfart og – retning 
på lokaliteten. 
 
Klassifisering av strømmålingene  
 
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet et klassifiseringssystem for overflatestrøm, 
vannutskiftingsstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm med hensyn på de tre parametrene 
gjennomsnittlig strømhastighet, retningsstabilitet og innslag av strømstille perioder (tabell 2). 
Klassifiseringssystemet er utarbeidet på grunnlag av resultater fra strømmålinger med Gytre 
Strømmåler (modell SD-6000) på ca 60 lokaliteter for overflatestrøm, 150 lokaliteter for 
vannutskiftingsstrøm og 70 lokaliteter for spredningsstrøm og bunnstrøm.  
 
I denne sammenheng blir strømmen målt på 2 m dyp klassifisert og vurdert som overflatestrøm, 
strømmen målt på 10 m dyp blir klassifisert og vurdert som spredningsstrøm, mens strømmen ved 
bunnen på 25 m dyp blir klassifisert og vurdert som bunnstrøm. 
 
MOM C-RESIPIENTUNDERSØKELSEN 
 
NS 9410:2007 gir en ovesikt over hvilke undersøkelser som anbefales utført i forbindelse med 
undersøkelsens formål (tabell 3). Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i utslippets påvrirkning fra 
utslippspunktet (nærsonen) og videre utover i resipienten (overgangssonen og fjernsonen).  
 
Tabell 3. Oversikt over soneinndelingen i MOM-systemet. Tabellen beskriver påvirkningskilde og 
potensiell påvirkning, samt hvilke undersøkelser som inngår i overvåkningen og hvilke typer 
miljøstandarder som anvendes (fra NS 9410:2007).  
 

 Nærsone Overgangssone Fjernsone 

Definisjon Område under og i 
umiddelbar nærhet til et 
anlegg der det meste av 
større partikler vanligvis 
sedimenterer.  

Område mellom nærsone og 
fjernsone der mindre partikler 
sedimenterer. På dype, 
strømsterke lokaliteter kan 
også større partikler 
sedimenteres her.  

Område utenfor 
overgangssonen.  

Påvirknings 
-kilde 

Akvakulturanlegget. Akvakulturanlegget er 
hovedpåvirker, men andre 
kilder kan ha betydning.  

Akvakulturanlegget er en av 
flere kilder. 

Potensiell 
påvirkning 

Endringer i fysiske, 
kjemiske og biologiske 
forhold i bunnen.  

Vanligvis mindre påvirkning 
enn i nærsonen.  

Økt primærproduksjon og 
oksygenforbruk i dypvannet. 
Oksygenmangel i resipienter 
med dårlig vannutskifting. 

Undersøkelse Primært B Primært C C  

Miljøstandard Egne grenseverdier gitt i NS 
9410:2007 

Egne grenseverdier gitt i NS 
9410:2007 

SFT: Klassifisering av 
miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann.  

 
Overflatevannprøver for måling av næringsinnhold ble tatt på stasjon C1 og C3 i Hidlefjorden samt 
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like ved avløpet (figur 4). Prøvene ble innsamlet med vannhenter på 1 meters dyp og umiddelbart 
fiksert med 4 mol svovelsyre. Prøvene ble analysert for total fosfor, total nitrogen, fosfat -P og nitrat-
N.  
 
Temperatur, oksygen- og saltinnhold i vannsøylen ble målt til bunns på stasjon C1 og C3 ved hjelp av 
en SAIV SD 204 nedsenkbar sonde som logget hvert 2. sekund (jf. figur 4). 
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Figur 4. Stasjonene C1 – C3 i MOM C-resipientundersøkelsen av sjøområdene utenfor avløpet fra 
settefiskanlegget til Lerøy Vest AS i Hidlefjorden 17. februar 2010. 

 
Ved MOM C-undersøkelsen ble sedimentet undersøkt på tre ulike steder, dvs. henholdsvis ca 255 og 
264 m sørsørøst for de to utslippene (stasjon C1), stasjon C2 ut i fjorden ca 500 m sørsørvest for det 
vestligste utslippet, samt på stasjon C3 ut i Hidlefjorden ca 2,8 k m vest for de vestligste utslippet 
(figur 4, tabell 4). På stasjon C1 var det mest sand i prøvene, mens det på stasjon C2 og C3 var mest 
finsediment (pellitt).  
 
Tabell 4. Posisjoner for stasjonene ved den utvidete MOM C-resipientgranskinga utenfor Tauvågen i 
Strand kommune, 17. februar 2010.  
 

Stasjon: Utenfor Tauvågen C1 Hidlefjorden C2 Hidlefjorden C3 
Posisjon nord 59º 03,599' 59º 03,510' 59º 03,739' 
Posisjon øst 5o 54,455' 5o 53,960' 5o 51,378' 
Dybde  34-37 94 189-190 
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To parallelle sedimentprøver ble tatt med en 0,1 m2 stor vanVeen-grabb på hvert av de tre undersøkte 
stedene. En liten andel materiale ble tatt ut fra de 2-3 øverste cm i hver prøve for analyse av 
henholdsvis kornfordeling og kjemiske parametre der sediment fra de to parallellene ble slått sammen 
til en blandeprøve før analyse. Gjenværende sediment i prøvene for hver av de tre parallelle prøvene 
ble vasket gjennom en rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværande materiale ble fiksert med 
formalin tilsatt bengalrosa og tatt med til lab for analyse av fauna. 
 
For vurdering av sedimentkvalitet ble det tatt ut prøvemateriale fra hver stasjon (blandeprøve av to 
paralleller) til kornfordelingsanalyse og kjemiske analyser (tørrstoff, glødetap, total nitrogen (totN) og 
total fosfor (totP)). Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand, og grus i 
sedimentet og utføres etter standard metoder (NS NS-EN ISO 16665). Bearbeiding av de resterende 
kjemiske analysene utføres også i henhold til NS NS-EN ISO 16665. Innholdet av organisk karbon 
(TOC) i sedimentet beregnes som 0,4 x glødetapet, men for å kunne benytte klassifiseringen i SFT 
(1997) skal konsentrasjonen av TOC i tillegg standardiseres for teoretisk 100 % finstoff etter 
nedenforstående formel, der F = andel av finstoff (leire + silt) i prøven.:  
 

Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F) 
 
BUNNFAUNA 
 
Det utføres en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av makrofauna (dyr større enn 1 mm). 
Vurderingen av bunndyrsammensetningen gjøres på bakgrunn av diversiteten i prøven. Diversitet 
omfatter to forhold, artsrikdom og jevnhet, som er en beskrivelse av fordelingen av antall individer pr 
art. Disse to komponentene er sammenfattet i Shannon-Wieners diversitetsindeks (Shannon & Weaver 
1949), og denne er brukt for å angi diversitet for de ulike prøvene: 
 

  s 
H’ = -∑pi log2 pi 

 i=1 
 
der pi = ni/N, og ni = antall individer av arten i, N = totalt antall individer og S = totalt antall arter. 
 
 
Jevnheten av prøven er også kalkulert, ved Pielous jevnhetsindeks (J): 
 

H’ 
J   = 

H’max 
 
der H’max = log2s = den maksimale diversitet som kan oppnåes ved et gitt antall arter, S. 
 
 
Dersom artsantallet er høyt, og fordelingen mellom artene er jevn, blir verdien på denne indeksen (H’) 
høy. Dersom en art dominerer og/eller prøven inneholder få arter blir verdien lav. Prøver med jevn 
fordeling av individene blant artene gir høy diversitet, også ved et lavt artsantall. En slik prøve vil 
dermed få god tilstandsklasse selv om det er få arter (Molvær m. fl. 1997). Diversitet er også et dårlig 
mål på miljøtilstand i prøver med mange arter, men hvor svært mange av individene tilhører en art. 
Diversiteten blir lav som følge av skjev fordeling av individene (lav jevnhet), mens mange arter viser 
at det er gode miljøforhold. Ved vurdering av miljøforholdene vil en i slike tilfeller legge større vekt 
på artsantallet og hvilke arter som er til stede enn på diversitet.  
 
Det er dessuten etablert et klassifiseringssystem basert på forekomster av sensitive og 
forurensningtolerante arter (Rygg 2002, se tabell 14 i resultatkapitlet). En indikatorartsindeks (ISI = 
Indicator species index) kan vurdere økologisk kvalitet på bunnfauna på grunnlag av ulike arter sin 
reaksjon på ugunstige miljøforhold. Arter som er sensitive for miljøpåvirkninger har høye 
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sensitivitetsverdier, mens arter med høy toleranse har lave verdier. Indikatorindeksen er et 
gjennomsnitt av sensitivitetsverdiene til alle artene som er til stedes i prøven. Den 
forurensningtolerante flerbørstemakken Capitella capitata har for eksempel en sensitivitetsverdi på 
2,46, mens flerbørstemarken Terebellides stroemi, som en vanligvis finner i upåvirkede miljø, har en 
sensitivitetsverdi på 9,5.  
 
Beregningen av diversitetsindekser er minimumsanslag, da en liten andel av hver prøve ble tatt ut til 
analysering av kornfordeling og kjemisk analyse før prøven ble analysert for innhold av dyr. Det reelle 
tallet på arter og individer i prøvene kan derfor trolig være litt høyere enn det som er påvist.  
 
Helt opp til utslippet vil man på grunn av den store lokale påvirkningen ofte kunne finne få arter med 
ujevn individfordeling i prøvene. Diversitetsindekser blir da lite egnet til å angi miljøtilstand. Helt opp 
til utslippet (i nærsonen) og i overgangssonen gjøres vurderingen derfor på grunnlag av artsantallet og 
artssammensetningen etter nærmere beskrivelse i NS 9410:2007 (tabell 5).  
 
Alle kjemiske analyser samt kornfordelingsanalyse er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. 
Bergen. Bunndyrprøvene er sortert av Sara Sandvik, Guro Eilertsen og Silje Johnsen, og Marine 
Bunndyr AS ved Cand. scient. Øystein Stokland har artsbestemt dyrene.  
 
Tabell 5. Grenseverdier benyttet i nærsonen og overgangssonen til vurdering av prøvestasjonens 
tilstandsklasse (fra NS 9410:2007).  
 

-Minst 20 arter av makrofauna (>1 mm) utenom nematoder i et prøveareal på 0,2 
m2; 

Miljøtilstand 1 

-Ingen av artene må utgjøre mer enn 65% av det totale individantallet.  

-5 til 19 arter av makrofauna (>1 mm) utenom nematoder i et prøveareal på 0,2 m2; 

-Mer enn 20 individer utenom nematoder i et prøveareal på 0,2 m2; 

Miljøtilstand 2 

-Ingen av artene må utgjøre mer enn 90 % av det totale individantallet. 

Miljøtilstand 3 -1 til 4 arter av makrofauna (>1 mm) utenom nematoder i et prøveareal på 0,2 m2. 

Miljøtilstand 4 
(uakseptabel) 

-Ingen makrofauna (>1 mm) utenom nematoder i et prøveareal på 0,2 m2 

 
 
GEOMETRISKE KLASSER 
 
Da bunnfaunaen identifiseres og kvantifiseres kan artene inndeles i geometriske klasser.  
 

Tabell 6. Eksempel på inndeling i geometriske klasser. 
 
Geometrisk klasse Antall individer/art Antall arter 

I 1 15 

II 2-3 8 

III 4-7 14 

IV 8-15 8 

V 16-31 3 

VI 32-63 4 

VII 64-127 0 

VIII 128-255 1 

IX 256-511 0 

X 512-1032 1 
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Det vil si at alle arter fra en stasjon grupperes etter hvor mange individer hver art er representert med. 
Skalaen for de geometriske klassene er I = 1 individ, II = 2-3 individer, III = 4-7 individer, IV = 8-15 
individer per art, osv (tabell 6).  For ytterligere informasjon vises til Gray og Mirza (1979), Pearson 
(1980) og Pearson et. al. (1983). Denne informasjonen kan settes opp i en kurve hvor geometriske 
klasser er presentert i x- aksen og antall arter er presentert i y-aksen. Kurveforløpet er et mål på 
sunnhetsgraden til bunndyrssamfunnet og kan dermed brukes til å vurdere miljøtilstanden i området. 
En krapp, jevnt fallende kurve indikerer et upåvirket miljø og formen på kurven kommer av at det er 
mange arter, med heller få individer. Et moderat påvirket samfunn vil ha et mer avflatet kurveforløp 
enn i et upåvirket miljø. I et sterkt påvirket miljø vil kurveforløpet variere på grunn av dominerende 
arter som forekommer i store mengder, samt at kurven vil utvides med flere geometriske klasser. 
 
 
MOM B-UNDERSØKELSEN  
 
For å få mer utfyllende informasjon om sedimenttilstanden rundt avløpene ble det tatt grabbhogg med 
en liten grabb på fem ulike stasjoner fra umiddelbart ved avløpene utenfor innløpet til Tauvågen, og i 
økende avstand i sørlig retning (figur 5). Det ble benyttet en 0,028 m² stor vanVeen grabb, og prøvene 
ble i hovedsak undersøkt etter standard MOM B-metodikk (NS 9410:2007).  
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C1

B1
B2

B3

B4
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? Sagholmen

        Hydrografisk profil
        Vannprøver
        MOM B
        MOM C
         Strømmåling
        Avløpsledning anlegg
        Kommunalt avløp

10

10

20

36 20

Tauvågen

 
 
Figur 5. Stasjonene B1 – B5 i MOM B-undersøkelsen utenfor avløpet fra settefiskanlegget til Lerøy 
Vest AS ved innløpet til Tauvågen i Hidlefjorden 17. februar 2010. Avløpsledningen, hydrografisk 
profil, vannprøver, stasjon C1 og stasjonen for strømmålinger er også vist. Posisjoner avløp: N 59o 
03,716' E 5o 54,295 ' og N 59o 03,720' E 5o 54,329'. 
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I tillegg til den standard MOM B-metodikken, ble det også tatt ut en liten andel materiale fra hver 
enkelt prøve der en fikk opp sediment for analyse av tørrstoff og glødetap, og bunnfaunaen ble ikke 
vurdert i felt, men fiksert og tatt med til lab for videre analyse på samme måte som for C-
undersøkelsen.  
 
I en standard MOM B-undersøkelse blir bunnsedimentet undersøkt med hensyn på tre 
sedimentparametre, som alle blir tildelt poeng etter hvor mye sedimentet er påvirket av tilførsler av 
organisk stoff. Fauna-undersøkelse (gruppe I) består i å konstatere om dyr større enn 1 mm er til 
stede i sedimentet eller ikke. Ved denne undersøkelsen ble dyrene i tillegg tatt med og artsbestemt i 
laboratoriet. Kjemisk undersøkelse (gruppe II) av surhet (pH) og redokspotensial (Eh) i overflaten 
av sedimentet blir gitt poeng etter en samlet vurdering av pH og Eh etter spesifisert bruksanvisning i 
NS 9410:2007. Sensorisk undersøkelse (gruppe III) omfatter forekomst av gassbobler og lukt i 
sedimentet, og beskrivelse av sedimentets konsistens og farge, samt grabbvolum og tykkelse av 
deponert slam. Her blir det gitt opp til 4 poeng for hver av egenskapene. Vurderingen av lokalitetens 
tilstand blir fastsatt ved en samlet vurdering av gruppe I – III parametre etter NS 9410:2007.  
 
Utrekning av gjennomsnittsverdi gruppe II & III i “PRØVESKJEMA” 
 
Erfaringer med måling av pH/Eh har vist at lokaliteter kan få tildelt en dårligere tilstand enn den 
fortener når en sammeligner med vurderingen av sedimenttilstanden. For å veie opp dette misforholdet 
slik at en får et rettare forhold mellom måling av gruppe II parametrer (pH/Eh) og gruppe III 
parametrar (sedimenttilstand), rekner en ut gjennomsnittsverdien av disse to gruppene. Det blir gjort 
ved å slå sammen poengsummen for måling av pH/Eh og den korrigerte summen av 
sedimenttilstanden for hver enkelt prøve, og så dele på to. Gjennomsnittet av disse 
gjennomsnittsverdiane gir så tilstanden for gruppe II & III, som er grunnlaget for utrekning av 
lokaliteten sin tilstand (se “PRØVESKJEMA”, tabell 20).  
 
I de tilfellene der en ikke har målte verdier av pH/Eh nytter en korrigert sum for gruppe III i steden for 
gjennomsnittverdien av gruppe II og III. I de tilfellene der en vurdering av sedimenttilstand for en 
prøve (gruppe III) gir en høyere poengscore enn vurdering av pH/Eh for samme prøve (gruppe II) 
nytter en korrigert sum for gruppe III i steden for gjennomsnittsverdien av gruppe II og III dersom det 
er lite prøvemateriale (under 1/5 grabb).  
 
Dette grunngir en med at det metodisk er vanskelig å måle pH/Eh der en får opp lite prøvemateriale 
fordi det er litt tilfeldig om en får elektrodene ned i så lite sediment og får målt pH/Eh i sedimentet. 
Med lite sediment i grabben vil en som oftest måle pH/Eh delvis i sedimentet i grabben og delvis i 
vannet omkring sedimentet, og pH/Eh vil da kunne få en høyere verdi i forhold til tilsvarende små 
prøver der elektrodene treffer sedimentet under måling av pH/Eh. Det er således lettere å fastsette rett 
sedimenttilstand der en har lite prøvemateriale i grabben enn det er å måle rett pH/Eh. Selv lite 
sediment i grabben vil kunne være svart, lukte litt og ha myk konsistens, og således gi poeng ut fra en 
vurdering av gruppe III, medan en måling av pH/Eh i samme prøve vil kunne gi en pH på 7,8 – 8,2 i 
kombinasjon med Eh over +100, og dermed 0 poeng.  
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MODELLERING OG SPREDNING AV AVLØPET 
 
 
Innlagringsdyp og fortynning av avløpet til Lerøy Vest AS avd. Tau er beregnet ut fra middel 
strømhastighet i måleperioden om vinteren og temperatur og saltinnhold i vannsøylen like ved avløpet 
ved innløpet til Tauvågen 17. februar 2010. Tettheten på avløpet er satt til 1000 kg/m³, og 
temperaturen i avløpsvannet lik 4 °C om vinteren.  
 
Avløpsvannet ledes ut fra smoltanlegget gjennom to ca 550 m lange avløpsledninger med en 
dimensjon på 450 mm PEH i et åpent sjøområde med god vannutskifting på rundt 20 m dyp, men 
beregning av fortynning og innblandingsdyp for en vintersituasjon er vist i figur 6 for en av de to nye 
1000 mm avløpsslangene som er planlagt lagt ut på omtrent samme sted som i dag på rundt 25 m dyp. 
 

  
 
Figur 6. Tauvågen. Innlagringsdyp og fortynning ved utslipp på 25 m dyp for en planlagt maksimal 
vannmengde på 500 l/s (blå linje) og for en planlagt  middel vannmengde på 200 l/s (rød linje) for en typisk 
vintersituasjon. Figuren viser ”strålebanene” for de to vannmengdene ved midlere strømhastighet, jf. 

vedleggstabell 3 – 5. 
 
Med utslipp av maksimal vannmengde (30 m³/min) ved midlere strømhastighet, vil plumen med 
avløpsvann i en vintersituasjon gå raskt rett til overflaten og ha gjennomslag til overflaten (jf. figur 6 
og 7). Avløpsvannet vil være fortynnet 51 ganger når det når overflaten, og en km fra utslippet vil 
avløpsvannet være fortynnet rundt ca 450 ganger (figur 6). Med utslipp av middel vannmengde (12 
m³/min) ved midlere strømhastighet, vil plumen med avløpsvann i en vintersituasjon også gå raskt rett 
til overflaten. Avløpsvannet vil være fortynnet 32,3 ganger når det når overflaten, og en km fra 
utslippet vil avløpsvannet være fortynnet ca 275 ganger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Ved befaringen den 17. 
februar 2010 hadde de 
eksisterende avløpene som ligger 
på rundt 20 m dyp gjennomslag til 
overflaten. 
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MILJØTILSTAND 
 
SJIKTNING OG HYDROGRAFI 
 
Målingene er gjort på seinvinteren i en overgangsperiode mellom stabilt kaldt- og mildere vintervær, 
noe som vises gjennom en temperaturstigning på alle de tre dypene. Døgnmiddeltemperaturen på 2 m 
dyp var jevnt over meget lav frem til 10 mars da den lå mellom 0,7 og 2,2 °C. I perioden 10. – 14. 
mars steg temperaturen hele 4,0 °C til 6,1 °C, pga økende dagtemperatur, og de siste tre dagene av 
måleperioden falt temperaturen ca 2,0 °C.   
 
På 15 m dyp utviklet temperaturen seg på nesten på samme måte som temperaturen på 2 m dyp, men 
temperaturen var mellom 0,1 og 3,7 °C høyere enn på 2 m dyp.  
 
På 25 m dyp falt temperaturen fra 5,3 til 1,3 °C i perioden 17. – 22. februar. Grunnen til denne 
ekstraordinært kraftige temperaturnedgangen er trolig oppstuvning av meget kaldt kystvann som 
stammer fra Skagerrak.  I perioden 24. februar til 7. mars steg temperaturen på 25 m dyp kraftig til 8,9 
°C. Grunnen til denne temperaturøkningen er trolig at varmere dypvann som har fortrengt det kaldere 
overflatelaget. (figur 8). Døgnvariasjonen i temperatur varierte mellom 0,2 og 4,0 °C på 2 m dyp, 
mellom 0,2 og 3,5 °C på 10 m dyp, og mellom 0,1 og 3,8 °C på 25 m dyp i måleperioden (ikke vedlagt 
rapporten). 
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Figur 8. Døgnmidler for temperatur målt på 2 m dyp (rød strek), 10 m dyp (grønn strek) og 25 m dyp 
(blå strek) ca 200 – 250 m sørsøraust for avløpet til Lerøy Vest AS avd. Tau i perioden 17. februar – 
17.mars 2010. 
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Den 17. februar 2010 ble det målt temperatur, oksygen- og saltinnhold i vannsøylen på stasjon C1 
utenfor settefiskanlegget til Lerøy Vest AS og på stasjon C3 i Hidlefjorden (figur 4). En benyttet en 
SAIV STD/CTD modell SD204 nedsenkbar sonde.  
 
Ved stasjon C3 i Hidlefjorden var det den 17. februar 2010 et tynt og noe mindre salt overflatelag ned 
til rundt 5 m dyp. Fra 5 m dyp og ned til ca 50 m dyp var det et overgangslag/mellomlag hvor 
temperaturen og saltinnholdet steg, før både temperaturen og saltinnholdet stabiliserte seg videre 
nedover i dypvannslaget. 
 
Temperaturen i overflaten på begge stedene var unormalt lav selv om sondeprofilene ble tatt midt på 
vinteren. I Hidlefjorden var overflatetemperaturen 1,1 – 1,2 °C ned til 5 m dyp, og først på 12 m dyp 
passerte temperaturen 2 °C. Fra 12 m dyp og ned til 45 m dyp steg temperaturen til det varmeste i 
vannsøylen på 9,0 °C, og fra 45 dyp og videre nedover til bunnen på 194 m dyp sank temperaturen 
gradvis til 7,7 °C. Ved stasjon C1 utenfor Tauvågen var overflatelaget noe tykkere der temperaturen lå 
mellom 1,8 og 2,0 °C ned til 15 m dyp. Fra 15 m dyp og ned til bunnen på 37 m dyp steg temperaturen 
til 7,3 °C (figur 9).  
 
Saltinnholdet var begge steder forholdsvis høyt i overflaten, med 30,3 ‰ utenfor avløpet og 29,6 ‰ 
på stasjon C3. Saltinnholdet på stasjon C3 var stabilt fra overflaten og ned til 8 m dyp der det ble målt 
til 30,1 ‰. Fra 8 m dyp og nedover til ca 100 m dyp økte saltinnholdet til 34,7 ‰, og fra 100 m dyp 
og nedover til bunnen var saltinnholdet stabilt (34,9 ‰ på 194 m dyp). Ved avløpet lå saltinnholdet 
stabilt mellom 30,3 og 30,6 fra overflaten og ned til 20 m dyp. Mellom ca 20 – 22 m dyp steg 
saltinnholdet raskt til 32,0 ‰, og videre nedover til bunnen på 37 m dyp steg saltinnhaldet svakt til 
32,8 ‰.  
 
Ved avløpet var oksygeninnholdet høyt i hele vassøylen ned til bunnen, med 10,15 mg/l i overflaten, 
10,7 mg/l på 15 m dyp og 9,8 mg/l ved bunnen, noe som tilsvarer en oksygenmetning på 93 % i 
overflaten og 104 % ved bunnen. På stasjon C3 i Hidlefjorden var oksygeninnholdet 10,9 mg O/l i 
overflaten (98 %). Oksygeninnholdet var fortsatt rundt 10 mg/l på 40 m dyp, men herfra og nedover 
mot bunnen i Hidlefjorden var det et gradvis fall i oksygeninnholdet til 6,34 mg O/l på 194 m dyp, 
(tilsvarende 4,46 ml O/l). Dette tilsvarer en oksygenmetning på 69 % på 194 m dyp og tilsvarer SFTs 
tilstandsklasse I = ”meget god”. 
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Figur Figur Figur Figur 9.    Temperatur-, saltinnhold- og oksygenprofiler den 17. februar 2010 utenfor avløpet (til 
venstre) og stasjon C3 (til høyre). 
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STRØMMÅLINGER 
 
OVERSIKT OVER STRØMFORHOLDENE UTENFOR TAUVÅGEN. 
 

N
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1 cm/s
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?

10

10

20

        Strømmåling
        Avløpsledning anlegg
        Kommunalt avløp

 
 
Figur 10. Hovedstrømretning og strømstyrke på de ulike måledypene utenfor Tauvågen. Avløpene fra 
settefiskanlegget, og ca. plassering av avløpet fra det kommunale renseanlegget er tegnet inn.  Det 
digitale sjøkartet er hentet fra Kystverket sine nettsider: www.kystverket.no. 
 
 
Figur 10 er en forenklet skisse som illustrerer gjennomsnittlig strømfart og dominerende strømretning 
(flux) på de ulike dypene ved målestedet vel 200 m sørsørøst for avløpene til settefiskanlegget. Den 
gjennomsnittlige strømmen var som forventet sterkest på 2 m dyp og ble svakere nedover i 
vannsøylen. Overflatestrømmen på 2 m dyp gikk for det meste mot vestnordvest, spredningsstrømmen 
på 10 m dyp gikk for det meste mot nord, og bunnstrømmen på 25 m dyp gikk for det meste mot 
vestsørvest. Strømmålingene på 2 og 10 m dyp utenfor Tauvågen tyder på at hovedstrømretningen ved 
målestedet øst i Hidlefjorden går i nordvestlig retning langs med land.  
 
 



 
Rådgivende Biologer AS   22 Rapport 1361 

STRØMHASTIGHET 
 
Strømbildet på lokaliteten såg ut til å være noe tidevannsdrevet, med 2-4 strømtopper i døgnet og korte 
perioder med svakere strøm innimellom strømtoppene. Samtidig var strømmen en del påvirket av vær 
og raske luftrykksforandringer i måleperioden. Det var ikke noe sterkere strøm enn ellers i 
måleperioden på begge dyp rundt fullmåne 28. februar og nymåne 15. mars (figur 11). 
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Overflatestrømmen på 2 meters dyp rundt 
vel 200 m sørsørøst for utløpene til Lerøy 
Vest AS avd. Tau var ”svak” og hadde en 
gjennomsnittlig hastighet på 3,1 cm/s. 
Målingene av strømstyrke viste da også klart 
flest målinger av strøm i intervallet mellom 
1-3 cm/s (54,9 %), og det var ellers jevnt 
avtagende frekvens av målinger i 
intervallene over 3 cm/s. Kun 3,6 % av 
målingene viste helt strømstille forhold 
(strøm på 1 cm/s eller mindre, figur 11). 
Den maksimale strømhastigheten ble målt til 
10,2 cm/s i nordvestlig retning (figur 12 og 
13).  
 
Spredningsstrømmen på 10 m dyp var 
”middels sterk” og hadde en gjennomsnittlig 
hastighet på 2,3 cm/s. På dette dypet var det 
også klart flest målinger av strøm i 
intervallet 1 – 3 cm/s (72,1 %), og med raskt 
avtagende frekvens av målinger i 
intervallene over 3 cm/s (figur 11). Kun 8,0 
% av målingene viste helt strømstille 
forhold. Den maksimale strømhastigheten 
ble målt til 6,6 cm/s i nordlig retning (figur 
12 og 13).  
 
 
Det ble målt ”svak” bunnstrøm på 25 m dyp, 
med en gjennomsnittlig strømhastighet på 
1,5 cm/s. Målingene av strømstyrke viste 
flest målinger av strøm i intervallet 1 - 3 
cm/s (37,8 %), og utover dette var det 
relativt få målinger av strøm i intervallene 
mellom 3 og 10 cm/s. figur 11). 54,2 % av 
målingene viste strømstille forhold. Den 
maksimale strømhastigheten ble målt til 8,2 
cm/s i sørlig retning (figur 12 og 13).  
 
 

 
Figur 11. Fordeling av strømhastighet sørsørøst for 
avløpene på 2, 10 og 25 m dyp i perioden 17. februar - 
17. mars 2010. 
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Figur 12. Strømhastighet sørsørøst for avløpene på 2, 10 og 25 m dyp i perioden 17. februar - 17. 
mars 2010. 
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Figur 13. Maksimal strømhastighet for hver 15° sektor sørsørøst for avløpene til settefiskanlegget Lerøy Vest 
AS, avd. Tau på 2, 10 og 25 m dyp i perioden 17. februar - 17. mars 2010. 
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STRØMSTILLE PERIODER 
 
På 2 m dyp var det ”middels” innslag av strømstille perioder i løpet av måleperioden. Til sammen ble 
det registrert 79 timer av totalt 676,5 timer med tilnærmet strømstille (under 2 cm/s) i perioder på 2,5 
timer eller mer (11,7 %). Ser en på enkeltmålingene gitt i tabell 7, ble det i løpet av måleperioden 
registrert til sammen 20 perioder på 2,5 timer med strømstille, og de to lengste periodene var på 
henholdsvis 7,5 og 6,5 (2 stk) timer.  
 
På 10 m dyp var det ”lite” innslag av strømstille perioder i løpet av måleperioden. Til sammen ble det 
registrert 222,5 timer av totalt 676,5 timer med tilnærmet strømstille (under 2 cm/s) i perioder på 2,5 
timer eller mer (32,9 %). Ser en på enkeltmålingene gitt i tabell 7, ble det i løpet av måleperioden 
registrert til sammen 26 perioder på 2,5 timer med strømstille, og de to lengste periodene var på 
henholdsvis 43,5 og 27,5 timer.  
 
På 25 m dyp var det ”høyt” innslag av strømstille perioder i løpet av måleperioden. Til sammen ble det 
registrert 536,5 timer av totalt 676,5 timer med tilnærmet strømstille (under 2 cm/s) i perioder på 2,5 
timer eller mer (79,3 %). Ser en på enkeltmålingene gitt i tabell 7, ble det i løpet av måleperioden 
registrert til sammen 27 perioder på 2,5 timer med strømstille, og de to lengste periodene var på 
henholdsvis 132 og 116,5 timer.  
 
Tabell 7. Beskrivelse av strømstille vel 200 m sørsørøst for avløpene oppgitt som antall observerte 
perioder av en gitt lengde med strømhastighet mindre enn 2 cm/s. Lengste strømstille periode er også 
oppgitt. Måleintervallet er 30 min på 2, 10 og 25 meters dyp, og målingene er utført i perioden 17. 
februar - 17. mars 2010. 
 

Dyp 0,5-2 t 2,5-6 t 6,5-12 t 
12,5- 
24 t 

24,5- 
36 t 

36,5- 
48 t 

48,5-60t 60,5-72t > 72 t Maks 

2 m 88 17 3 0 0 0 0 0 0 7,5 t 

10 m 92 14 8 2 1 1 0 0 0 43,5 t 

25 m 18 11 4 8 0 2 0 0 2 132 t 
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STRØMRETNING OG VANNTRANSPORT 
 
 

2 m 

10 m 

25 m 

 

Strømretningen og vanntransporten i 
overflaten på 2 m dyp gikk klart mest mot 
vestnordvest, men det var også noe strøm 
som rant mot sørøst (figur 14). 
Neumannparameteren, dvs. stabiliteten til 
strømmen i vestlig resultantretning (270°) 
var 0,317, dvs at strømmen var ”middels 
stabil” i denne retningen (tabell 8). 
Strømmen rant altså i løpet av måleperioden 
med ca 32 % stabilitet i vestlig retning. Det 
progressive vektorplottet viser at strømmen 
rant mest i vestlige retninger, men også noe i 
sørlige retninger (figur 15).  
 
Strømretningen og vanntransporten på 10 m 
dyp gikk klart mest mot nord, men som på 2 
m dyp var det også noe strøm som rant mot 
sørøst (figur 14). Neumannparameteren, 
dvs. stabiliteten til strømmen i 
nordnordvestlig resultantretning (344°) var 
0.289, dvs at strømmen var ”middels stabil” 
i denne retningen (tabell 8). Det progressive 
vektorplottet viser at strømmen rant mest i 
nordlige retninger, men det var også perioder 
der strømmen rant i sørlige retninger (figur 
15). 
 
Strømretningen og vanntransporten på 25 m 
dyp gikk mest mot vestsørvest, men det var 
også noe strøm som rant mot nordøst og mot 
nordvest (figur 14). Neumannparameteren, 
dvs. stabiliteten til strømmen i vestlig 
resultantretning (279°) var 0.272, dvs at 
strømmen var ”middels stabil” i denne 
retningen (tabell 8). Det progressive 
vektorplottet viser at strømmen rant 
overveiende i vestlig retning først i 
måleperioden, og at strømmen rant mest i 
nordlige og sørlige retninger i den siste delen 
av måleperioden (figur 15). 

 
Figur 14. Strømroser som viser fordelingen av henholdsvis 
vanntransport og antall målinger (strømretning) for hver 15. 
grad for måleresultatene sørsørøst for avløpene til Lerøy 
Vest AS avd. Tau på 2, 10 og 25 m dyp i perioden 17. februar 
- 17. mars 2010.  

 
.  
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Tabell 8. Beskrivelse av hastighet, varians, stabilitet, og retning til strømmensørsørøst for avløpene på 
2, 10 og 25 m dyp i perioden 17. februar - 17. mars 2010. 
 

Måledyp Middel hastighet 
(cm/s) 

Varians  
(cm/s)2 

Neumann- 
parameter 

Resultant 
retning 

2 meter 3,1 2,232 0,317 270º = V 
10 meter 2,3 1,020 0,289 344º = NNV 
25 meter 1,5 0,767 0,272 279º = V 

 
 
 
 

2 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 m 

 
 
 
 
 
 
 

25 m 
 

 

 
Figur 15. Progressivt vektorplott for målingene på 2 m dyp (øverst) og 10 m og 25 m dyp (nederst) 
sørsørøst for avløpene i perioden 17. februar - 17. mars 2010. 
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RESIPIENTUNDERSØKELSEN 
 
NÆRINGSRIKHET  
 
Det ble samlet inn tre overflatevannprøver, en utenfor avløpet ved innløpet til Tauvågen (B1), og to 
steder ute i Hidlefjorden (C1 og C3), og disse ble analysert for næringsrikhet. Resultatene er vist i 
tabell 9. Prøver fra ett enkelt tidspunkt gir ikke grunnlag for tilstandsklassifisering etter SFT (1997), 
men kan brukes som indikasjoner på tilførsler. Konsentrasjonen av fosfat-fosfor, total fosfor, nitrat-
nitrogen og total nitrogen tilsvarte tilstandsklasse I = ”meget god” for alle tre stasjonene.  
 
Både sjøområdet utenfor avløpet ved innløpet til Tauvågen og i Hidlefjorden kan karakteriseres som 
næringsfattige på prøvetakingstidspunktet. Forholdstallet mellom nitrogen og fosfor tyder ikke på 
spesielle tilførsler, og det meste av næringstilførslene skyldes trolig naturlig avrenning. Siktedypet var 
11-12 meter på stasjon C3 i Hidlefjorden. Dette tilsvarer tilstandsklasse II = ”meget god” vurdert etter 
en sommersituasjon.  
 
Tabell Tabell Tabell Tabell 9. Overflatevannkvalitet på tre stasjoner i sjøen utenfor Lerøy Vest AS avd. Tau 17. februar 
2010. Prøvene er hentet på en meters dyp, og de er analysert ved det akkrediterte laboratoriet 
Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. Bergen.. SFT-tilstanden for en vintersituasjon er markert i 
parentes 
 

PRØVESTED Total-fosfor 
µg / l 

Fosfat-fosfor 
µg / l 

Total-nitrogen 
µg / l 

Nitrat-nitrogen 
µg / l 

N:P-
forhold 

Tauvågen - B1 17 (I) 11 (I) 205 (I) 52 (I) 12 

Hidlefj. C1 16 (I) 7 (I) 155 (I) <20 (I) 9,6 

Hidlefj. C3 14 (I) 6 (I) 155 (I) 20 (I) 11 
 
 
SEDIMENTANALYSER 
 
Stasjon C1 ble tatt i sjøområdet mellom 264 og 255 m sørørøst for avløpene på 34-37 m dyp (figur 
4). En fikk opp brukbart med materiale dvs. 2,5-6 l i de to parallelle prøvene. Prøvene inneholdt et 
fast, grått og luktfritt materiale bestående av hovedsaklig sand og silt. Det var også spor av skjell og 
skjellsand (figur 16, tabell 10). 
 
Stasjon C2 ble tatt på noe skrånende bunn på 94 m dyp i Hidlefjorden, omtrent 500 m sørsørvest for 
det ytterste (vestligste) utslippet (figur 4). De noe mer sedimenterende forholdene på stedet gjorde at 
det var relativt lett å ta ut representative prøver fra dette området. De to parallelle prøvene bestod av 6-
8 l grabber med et mykt til fast, grått og luktfritt finsediment av hovedsakelig fin sand, silt og noe leire 
(figur 16, tabell 10). 
 
Stasjon C3 ble tatt på flat bunn midt ute i Hidlefjorden på omtrent 189 m dyp, omtrent 2,8 km vest for 
det ytterste utslippet (figur 4). De sedimenterende forholdene på stedet gjorde at det var lett å ta ut 
representative prøver fra dette området. De to parallelle prøvene bestod av fulle grabber med et mykt, 
grått og luktfritt finsediment av hovedsakelig silt og leire med et 2-3 mm cm tykt brunere topplag 
(figur 16).  
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Tabell 10. Sensorisk beskrivelse av MOM-C prøver fra Tauvågen og Hidlefjorden 17. februar 2010. 
Andel av de ulike sedimentfraksjonene er anslått i felt.  
 

Stasjon Tauvågen C1 Hidlefj. C2 Hidlefj. C3 
 replikat 1 replikat 1 replikat 1 replikat 2 replikat 1 replikat 2 

Antall forsøk 1 1 1 2 1 1 
Grabbvolum (liter) 6 2,5-3 8 6-7 12 (full)  12 (full) 

Bobling i prøve Nei Nei Nei 

H2S lukt Nei Nei Nei 

 Skjellsand spor -  

Primær Grus - -  

sediment Sand/silt 80 / 20 % 50 / 40 % 5 / 55 % 

 Leire - 10 % 40 % 

 Mudder - -  

 Stein - -  

 Sagflis Nei Nei Nei 

Beskrivelse av prøven Fast, grått og luktfritt 
materiale betsående av ca 
80 % sand og 20 % silt. 
Spor av skjell og 
skjellsand.  

Mykt til fast, grått og 
luktfritt materiale 
bestående av ca 10 % 
leire, 40 % silt og 50 % 
fin sand.  2. replikat av 
samme type, men med 
innslag av mørkere 
partier.  

Mykt, grått og luktfritt 
materiale (med et 2-3 mm 
brunt lag på overflaten.), 
bestående av ca 40 % leire, 
55 % silt og 5 % sand. 
Noen skjellrester. 2. 
replikat av samme type, 
men med 10-12 småsteiner. 

 

  
 

 
 
 
Figur 16. Bilder av sediment tatt i sjøområdet 
utenfor smoltanlegget den 17. februar 2010. Over 
t.v. Prøvene fra stasjon C1 inneholdt mest sand 
og litt skjellrester. Over t.h. Prøvene fra stasjon 
C2 inneholdt mest fin sand og silt. Nede t.h. På 
oveflaten av prøvene fra stasjon C3 var det et 
mykere brunt lag over en fastere lysegrå såle. 
Sedimentet var finkornet (silt og leire) og 
lysegrått tvers igjennom med en homogen 
struktur.  
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Nedbrytingsforholdene i sedimentet kan beskrives ved både surhet og elektrodepotensial. Ved høy 
grad av akkumulering av organisk materiale vil sedimentet være surt og ha et negativt 
elektrodepotensial. Sedimentet ble alle tre steder klassifisert til tilstand 1, med verdier som indikerer 
oksygenrike forhold i sedimentet (tabell 11). 
 
Tabell 11. Resultat fra måling av surhet (pH) og elektrodepotensial (Eh) i sediment i de ulike 
replikatene fra Tauvågen og Hidlefjorden 17. februar 2010. Forholdet mellom pH og Eh er hentet fra 
standard MOM-figur. 
 

Parameter Tauvågen C1  Hidlefj. C2 Hidlefj. C3 

pH 7,53 7,61 7,41 7,43 7,43 7,24 

Eh 283 216 215 155 75 110 

pH/Eh-poeng (MOM B) 0 0 0 0 1 0 

pH/Eh-tilstand (MOM B) 1 1 1 1 1 1 
 
Kornfordeling 
 
Det ble tatt prøver for analyse av kornfordeling av de øverste 5 cm av sedimentet fra stasjonene C1 – 
C3 i Tauvågen og Hidlefjorden. Resultatet viser at det var lite sedimenterende forhold på stasjonen CI 
utenfor avløpet. Prøven inneholdt mest sand (med 76,6 % av partiklene på vektbasis), og mindre 
mengder pellitt (silt og leire) med 22,5 %. 0,9 % av prøven var grus (figur 17 og tabell 12). I den 
svakt skrånende bakken ved stasjon C2 i Hidlefjorden var det mer sedimenterende forhold. Her 
utgjorde andelen pellitt 49,3 %, mens andelen sand var 50,7 %, og mest av den fine fraksjonen 
(partikkelstørrelse under 0,125 mm). På stasjon C3 på det dypeste i Hidlefjorden var det som forventet 
mest sedimenterende forhold. Her utgjorde andelen pellitt hele 95,5 %, mens andelen sand var bare 4,5 
%. 
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Figur 17.  Kornfordeling i sedimentprøvene fra 
stasjonene C1 – C3 i Tauvågen og Hidlefjorden den 
17. februar 2010.  Figuren viser kornstørrelse i mm 
langs x-aksen og henholdsvis akkumulert 
vektprosent og andel i hver størrelseskategori langs 
y-aksen av sedimentprøvene. Prøvene er analysert 
ved Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. Bergen. 
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Tørrstoffinnholdet var relativt høyt på stasjon C1 utenfor smoltanlegget og på stasjon C2 i 
Hidlefjorden (henholdsvis 73,9 og 67 %), noe som skyldes at prøven inneholder mest mineralsk 
materiale. På det dypeste i Hidlefjorden på stasjon C3 var tørrstoffinnholdet lavere enn på de to øvrige 
stasjonene siden det her er mer sedimenterende forhold. 
 
På stasjon C1 i Tauvågen var det et svært lavt innhold av organisk materiale, med et glødetap på 1,1 
%, hvilket skyldes at prøvene inneholdt lite organisk materiale og hovedsaklig sand og silt som 
primærsediment. På stasjon C2 i Hidlefjorden var innholdet av organisk materiale også lavt, dvs et 
glødetap på 2,1 %. Dette indikerer gode nedbrytingsforhold for organiske tilførsler i sediment her. På 
stasjon C3 i Hidlefjorden var innholdet av organisk materiale noe forhøyet, dvs 9,8 %. Dette indikerer 
fremdeles tilfredsstillende nedbrytingsforhold for organiske tilførsler i sedimentet.  
 
Tabell 12. Tørrstoff, organisk innhold og kornfordeling i sedimentet fra stasjonene C1 – C3 i 
Tauvågen og Hidlefjorden den 17. februar 2010. Prøvene er analysert ved Eurofins Norsk 
Miljøanalyse AS avd. Bergen. 
 

Stasjon Tauvågen  C1 Hidlefj.  C2 Hidlefj.  C3 
Tørrstoff (%) 73,9 67,0 33,1 

Glødetap (%) 1,1 2,1 9,8 

TOC (mg/g) 4,4 8,4 39,2 

Normalisert TOC (mg/g) 18,35 17,53 40,0 

Fosfor (%) 0,042 0,051 0,063 

Nitrogen (%) <0,2 <0,2 0,3 

Leire & silt i % 22,5 49,3 95,5 

Sand i % 76,6 50,7 4,5 

Grus i % 0,9 0,0 0,0 
 
Innholdet av (normalisert) TOC var 18,35 og 17,53 mg C/g på stasjonene C1 og C2 (tabell 12). Dette 
tilsvarer SFTs tilstandsklasse I = “meget god” (SFT 1997). Innholdet av (normalisert) TOC var 40,0 
mg C/g på stasjon C3, hvilket plasserer den i SFTs tilstandsklasse IV= ” dårlig”(SFT 1997).  
 
Innholdet av organisk nitrogen og fosfor i sedimentet forteller også noe om nedbrytingsforholdene og 
omfanget av tilførsler til sedimentet. Det ble målt en lav konsentrasjon av nitrogen på stasjon C1 – C3, 
dvs <2 g N/kg på stasjon C1 og C2 og 3 g N/kg på stasjon C3 (tabell 12), tilsvarende SFTs’ 
tilstandsklasse I= “meget god” på stasjon C1 og C2 og II= ”mindre god” på stasjon C3 (SFT 1993).. 
Nivået av fosfor var også lavt på samtlige stasjoner, noe som indikerer gode nedbrytings- og 
omsetningsforhold også på stasjonen nærmest avløpene, og at denne stasjonen i liten grad er påvirket 
av utslippene. Ved gode nedbrytingsforhold finner man normalt liten forskjell i konsentrasjonene av 
nitrogen og fosfor.   
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BLØTBUNNSFAUNA 
 
TAUVÅGEN - C1 
 
Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon C1 på 34-37 m dyp opp brukbart med 
prøvemateriale, dvs. 2,5-6 l i de to parallellene (tabell 10). Det ble til sammen registrert 272 individer 
fordelt på 38 arter. Verdiene for artsmangfold (diversitet) var relativt jevne både for enkeltgrabbene og 
samlet med verdier innenfor tilstandsklasse II – ”god”. Jevnhetsindeksen og H’max hadde verdier 
assosiert med relativt lav dominans (tabell 13). Verdiene for artsindeksen i de to grabbene og samlet 
var relativt jevne, med verdier innenfor klasse II – ”god” for grabb A og samlet, og på grensen til 
klasse III – ”mindre god” for grabb B. Hyppigst forekommende art på stasjonen var muslingen 
Thyasira sarsi med i underkant av 30 prosent av individene. Flerbørstemarken Myriochele oculata og 
nesledyr av familien Edwardsiidae var også tallrike med henholdsvis omtrent 14 og 10 prosent (tabell 
16). Disse artene er ikke spesielt forurensnigstolerante, men to førstnevnte kan øke sine antall ved 
moderat økning i organisk tilførsel. Kombinasjonen relativt lavt artsantall, relativt lavt individantall, 
artsmangfold innenfor grensen til tilstandsklasse II – ”god”, relativt lav dominans og artsindeks stort 
sett i klasse II karakteriserer stasjon C1 per 17. februar 2010. Dette gir et inntrykk av en stort sett 
upåvirket lokalitet. Av gjeldende tilstandsklasser synes klasse II – ”god” å være mest dekkende. 
Kurven til de geometriske klassene viser også at stasjonen er relativt upåvirket da det ikke var noen 
arter som hadde svært høye individtall (figur 18).  
 
Tabell 13. Antall arter og individer av bunndyr i de to MOM-C grabbhoggene på hver av stasjonene 
Tauvågen C1, Hidlefjorden C2 og Hidlefjorden C3, 17. februar 2010, samt Shannon-Wieners 
diversitetsindeks, beregnet maksimal diversitet (H'-max), jevnhet (evenness), artsindeks (Rygg 2002) 
og SFT-tilstandsklasse. Enkeltresultatene er presentert i vedleggstabell 1 bak i rapporten. Fargekoder 
tilsvarer tilstandsklassifiseringen etter SFT (1997). 

 

Stasjon Antall 
arter 

Antall 
individer 

Diversitet, 
H’ 

Jevnhet, 
J 

H’max ISI indeks SFT 
tilstand 

Tauvågen C1  
samlet 38 272 3,81 0,73 5,22 7,74 (II) II 

a 26 161 3,58 0,76 4,71 7,72 (II) II 
b 29 111 3,75 0,77 4,87 7,48 (II/III) II 

Hidlefjorden 
C2 samlet 52 395 4,45 0,78 5,71 8,44 (II) I 

a 40 210 4,39 0,82 5,35 7,94 (II) I 
b 38 185 4,24 0,81 5,23 8,03 (II) I 

Hidlefjorden 
C3 samlet 

21 61 3,85 0,88 4,38 8,13 (II) II 

a 14 35 3,34 0,88 3,80 7,23 (III) II 
b 12 26 3,24 0,90 3,60 8,89 (I) II 

 
 
HIDLEFJORDEN - C2 
 
Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon C2 på 94 m dyp opp bra med prøvemateriale, 
dvs. 6-8 l i de to parallellene (tabell 10). Det ble til sammen registrert 395 individer fordelt på 52 arter. 
Verdiene for artsmangfold var jevne med verdier innenfor klasse I – ”meget god” for både 
enkeltgrabbene og samlet. Jevnhetsindeksen og H’max hadde verdier assosiert med lite dominans 
(tabell 13). Verdiene for artsindeksen i de to grabbene var også relativt jevne. Begge grabber lå 
innenfor tilstandsklasse II – ”god”. Samlet fikk stasjonen også denne klassen for artsindeksen. 
Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Prionospio fallax med ca 21 prosent av 
individene. Myriochele oculata fra samme gruppe var også tallrik med omtrent 11 prosent (tabell 16, 
vedleggstabell 1). Begge arter kan øke sine antall noe ved økt organisk tilførsel, men er ikke utpreget 
forurensningstolerante. Kombinasjonen relativt høyt artsantall, relativt lavt individantall, artsmangfold 
innenfor tilstandsklasse I – ”meget god”, lav dominans, verdier for artsindeksen innenfor 
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tilstandsklasse II – ”god” samt dominans av lite forurensningstolerante arter karakteriserer stasjon C2 
per 17. februar 2010. Tilstanden på stasjonen framstår som upåvirket, og karakteriseres best som 
liggende i grenseområdet mellom klasse I og klasse II. Kurven til de geometriske klassene viser også 
at stasjonen er relativt upåvirket da det ikke var noen arter som hadde svært høye individtall (figur 
18). 
 
HIDLEFJORDEN – C3 
 
Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon C3 på 189 m dyp opp full grabb med 
prøvemateriale, dvs. 12 l i de to parallellene. Det ble til sammen registrert 61 individer fordelt på 21 
arter. Verdiene for artsmangfold for enkeltgrabbene og samlet lå innenfor klasse II - ”god” (tabell 13). 
Jevnhetsindeksen hadde høye verdier assosiert med lite dominans. Artsindeksen for enkeltgrabbene 
varierte med verdi i tilstandsklasse III – ”mindre god for grabb A og innenfor tilstandsklasse I – 
”meget god” for grabb B. For begge grabber samlet lå artsindeksen mellom enkeltgrabbene, innenfor 
tilstandsklasse II – ”god” (tabell 14 og 15). Ingen arter var spesielt dominernde på stasjonen, men 
hyppigste art var muslingen Thyasira equalis med ca 16 prosent av individene. Flerbørstemarkene 
Myriochele oculata og Heteromastus filiformis hadde henholdsvis ca 15 og 13 prosent (tabell 16). 
Artene er ikke spesielt forurensningstolerante, men de to flerbørstemarkene kan øke sine antall ved 
økte organiske tilførsler.  Relativt lavt arts- og individantall, artsmangfold innenfor tilstandsklasse II – 
”god”, artsindeks for innenfor tilstandsklasse II – ”god” for stasjonen samlet og lite 
forurensningstolerante arter blant de hyppigste karakteriserer stasjon C3 per 17. februar 2010. 
Artsindeksen viser et mer variert bilde enn artsmangfoldet. Stasjonen framstår som upåvirket, og av 
gjeldende tilstandsklasser synes tilstandsklasse II – ”god” å være mest dekkende. Kurven til de 
geometriske klassene viser også at stasjonen er relativt upåvirket da det ikke var noen arter som hadde 
svært høye individtall (figur 18). 
 
Tabell 14. Kalkulasjon av ISI indeksverdi ved stasjon C3 17. februar 2010. Indikatorartsindeksen er 
gjennomsnittet av de ulike sensitivitetsverdiene for artene/gruppene. 
 

Stasjon C3, Hidlefjorden 
Taxa  

Sensitivitetsverdi 
(ES100min5) 

Nemertea indet 4,43 
Virgularia mirabilis - 
Stylatula elegans - 
Neoleanira teteragona 8,194 
Exogone hebes 8,986 
Aglaophamus rubella - 
Nephtys hystricis - 
Nephtys pradoxa - 
Pseudopolydora paucibranchiata 2,836 
Spiophanes wigleyi - 
Levinsenia gracilis 9,716 
Diplocirrus glaucus 8,438 
Capitella capitata 2,46 
Heteromastus filiformis 3,76 
Rhodine loveni 10,638 
Myriochele oculata 6,038 
Terebellides stroemi 9,508 
Onchnesoma steenstrupi 13,004 
Eriopisa elongata 12,34 
Caudofoveata indet 7,488 
Thyasira equalis 6,846 

Indikator art indeks, ISI 8,13 
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Tabell 15. Klassifikasjonssystem for bløtbunnsfauna basert på diversitet (H’), Molvær m.fl. 1997 og en 
forsøksvis klassifisering ved bruk av indikatorartsindeks (ISI), Rygg 2002. 
 

 Klasser 
  

Parameter 
I 

Svært god 
II 

God 
III 

Mindre god 
IV 

Dårlig 
V 

Svært dårlig 
Shannon-Wiener 
index (H’, log2) 

>4 4-3 3-2 2-1 <1 
Diversitet til 
indikator arter 
av 
bløtbunnsfauna 

Indicator species 
index (ISI) >8,75 8,75-7,5 7,5-6 6-4 4-0 

 
 
Tabell 16. De ti mest dominerende artene av bunndyr tatt på stasjonene utenfor Tauvågen C1, 
Hidlefjorden C2 og Hidlefjorden C3, 17. februar  2010.   
 

Tauvågen C1 

Art % Kum % 

Thyasira sarsi 29,41 81,25 

Myriochele oculata 13,97 51,84 

Edwardsiidae indet 9,56 37,87 

Owenia fusiformis 7,72 28,31 

Prionospio fallax 6,62 20,59 

Jasmineira sp 3,31 13,97 

Diplocirrus glaucus 3,31 10,66 

Labidoplax buski 2,94 7,35 

Chaetozone setosa 2,94 4,41 

Heteromastus filiformis 1,47 1,47  

Hidlefjorden C2 

Art % Kum % 

Prionospio fallax 20,76 69,37 

Myriochele oculata 11,14 48,61 

Thyasira sarsi 8,35 37,47 

Thyasira equalis 7,34 29,11 

Diplocirrus glaucus 5,32 21,77 

Paramphinome jeffreysi 5,32 16,46 

Lumbrineris sp 3,29 11,14 

Praxillella affinis 2,78 7,85 

Prionospio cirrifera 2,53 5,06 

Goniada maculata 2,53 2,53  
 Hidlefjorden C3 

Art % Kum % 

Thyasira equalis 16,39 80,33 

Myriochele oculata 14,75 63,93 

Heteromastus filiformis 13,11 49,18 

Eriopisa elongata 9,84 36,07 

Terebellides stroemi 6,56 26,23 

Levinsenia gracilis 4,92 19,67 

Onchnesoma steenstrupi 4,92 14,75 

Aglaophamus rubella 3,28 9,84 

Virgularia mirabilis 3,28 6,56 

Nephtys hystricis 3,28 3,28  
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Figur 18. Faunastruktur uttrykt i geometriske 
klasser for stasjonene Tauvågen C1 (øverst til 
venstre), Hidlefjorden C2 (øverst til høyre) og 
Hidlefjorden C3 (nede til høyre) tatt  17.  
februar 2010. Antall arter langs y - aksen og 
geometriske klasser langs x- aksen. 
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UTVIDET MOM B-UNDERSØKELSE VED AVLØP  
 
I tillegg til MOM C-resipientundersøkelsen ble det gjennomført en utvidet MOM B-undersøkelse av 
sedimentet på fem stasjoner rett ved og sør for utslippspunktene til settefiskanlegget (jf. figur 5). 
 
Tabell 17. Beskrivelse av de fem MOM B-prøvene tatt utenfor avløpene fra Lerøy Vest AS avd. Tau 
den 17. februar 2010. 
 
Prøvetakingssted: Stasjon B1 Stasjon B2 Stasjon B3 Stasjon B4 Stasjon B5 
Posisjon nord 59o 03,716' 59o 03,710' 59o 03,700' 59o 03,681' 59o 03,640' 
Posisjon øst 5o 54,310' 5o 54,312' 5o 54,312' 5o 54,315' 5o 54,316' 
Avstand fra ytterste avløp   ca 14 meter  ca 19 meter ca 32 meter ca 64 meter ca 140 meter 
Dyp (meter) 23 23 24 25 26 
Antall grabbhugg 3 x 0,028 m² 3 x 0,028 m² 2 x 0,028 m² 2 x 0,028 m² 3 x 0,028 m² 
Spontan bobling Nei Nei Nei Nei Nei 
Bobling ved prøvetaking Nei Nei Nei Nei Nei 
Bobling i prøve Nei Nei Nei Nei Nei 
H2S-Lukt ingen ingen svak ingen ingen 

Skjellsand      
Grus   - / 10 % 10 %  
Sand   50 / 60 %  60 % litt 
Silt   - / 30 % 30 % litt 
Leire      
Mudder* Ja Ja 50 / - %   
Fjellbunn      
Steinbunn      

 
Primær 
sediment 

Sagmugg      
Fôr/fekalier Nei Nei Nei Nei Nei 
Fauna (synlig i felt) Til analyse Til analyse Til analyse Til analyse Til analyse 
Grabbvolum ca 1 skje 1 dl + 0,5 kg  ¾ + 1/3 grabb ca 1/3   ca 2 skjeer 

 
Det var generelt sett mest hard fjellbunn utenfor avløpet og lite materiale i prøvene, og der som en fikk 
opp materiale bestod dette av hovedsakelig sand, organisk materiale og skjellrester. Det var generelt 
lite spor fra oppdrettsvirksomheten i prøvene, men på stasjon 3 fikk en opp materiale typisk for et 
nærliggende kloakkutslipp der prøven også var noe synlig påvirket. I de fem prøvene en fikk opp nok 
sediment til analyse, var det dyr i samtlige av dem. 
 
Stasjon 1 ble tatt på 23 meters dyp omtrent midt mellom de to utslippene, dvs. ca 14 m øst for det 
ytterste og ca 20 m vest for det innerste (figur 5 og 19 & tabell 17). Grabben traff fjellbunn på 1. 
forsøk og en fikk opp ca 1 skje med dnom (delvis nedbrutt organisk materiale), rester av ferskere 
organisk materiale og 5-6 skjellrester. På 2. forsøk fikk en opp kun 10-15 småsteiner og på 3. forsøk 
fikk en da opp kun spor av dnom og organiske materiale. Det ble tatt samleprøver til dyr fra alle de tre 
grabbene. 
 
Stasjon 2 ble tatt på 23 meters dyp omtrent 19 m sørøst fra det ytterste utslippet. Grabben traff 
fjellbunn, men en fikk opp ca 1 dl brunsvart organisk materiale, 2 steiner og ett sanitærbind.  På 2. 
forsøk var det en ca 0,5 - 1 kg tung stein i grabbåpningen, som var dekket av et ca 0,5 cm tykt belegg 
av organisk materiale. På 3. forsøk var det stein i grabbåpningen. Det ble tatt samleprøver til dyr fra 
alle de tre grabbene. 
 
Stasjon 3 ble tatt på 24 m dyp omtrent 32 m sørøst fra det ytterste avløpet. En fikk på 1. forsøk opp 
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3/4 grabb med noe luktende, brunsvart materiale bestående av ca 50 % sand og 50 % organisk 
materiale. Det var 2-3 sanitærbind i prøven. På 2. forsøk fikk en opp ca 1/3 grabb med fast til mykt, 
grått og luktfritt materiale bestående av ca 30 % silt, 60 % sand og 10 % grus. Det var også noen 
skjellrester. Det ble tatt en prøve til dyr og en prøve til kjemiske analyser. 
 
Stasjon 4 ble tatt på 25 meters dyp omtrent 64 meter sørsørøst for det ytterste avløpet. På 1. forsøk 
fikk en opp oppskrapt sand, småstein og et par skjellrester fra fjellbunn. På 2. forsøk fikk en opp ca 1/3 
grabb med fast til mykt, gråsvart og luktfritt materiale betsående av ca 30 % silt, 60 % sand og 10 % 
grus. Det var 3 kuskjell (rester?) i prøven. Det ble tatt en prøve til dyr og en prøve til kjemiske 
analyser. 
 
Stasjon 5 ble tatt på 26 meters dyp omtrent 140 meter sør fra det ytterste avløpet. Grabben traff 
fjellbunn. På 3 forsøk fikk en til sammen opp 2 skjeer med oppskrapt sand og silt, noen skjellrester og 
en stein som satt fast i grabbåpningen ved 2. forsøk. Det ble tatt prøve til dyr.  
 
Oppgitt prosentandel av de ulike fraksjonene i prøvene på stasjon 1 - 5 er basert på ren visuell 
observasjon og ikke absolutte, målte verdier. De prosentvise anslagene er mer en indikasjon på hvilke 
type sediment man fant i prøvene. 
 

  
 

 
 

 

Figur 19. Bilder av sediment fra MOM B-forundersøkelsen utenfor Lerøy Vest AS avd. Tau 17. februar 
2010. Stasjon B1 – B4. 

 
 
Gruppe I: UNDERSØKELSE AV FAUNA  
 
Man fant representative sedimentgravende dyr på fem stasjoner. Indeksen for gruppe I er 0 og 
lokaliteten sin miljøtilstand med hensyn på fauna er A, dvs akseptabel, jf. prøveskjema (tabell 20). 
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Fra fem stasjoner ble det tatt med prøver av bunnfauna for analyse. Dette for å få en oversikt over den 
faktiske faunasamansetningen i forhold til den visuelle konstateringen av innholdet av dyr i prøvene. 
Dyrene ble silt fra på 1 mm rist, fiksert på formalin og artsbestemt ved Marine Bunndyr AS av 
cand.scient. Øystein Stokland. Det ble benyttet en 0,028 m² stor vanVeen grabb, og tilsammen dekker 
prøvetakingen et areal på 0,028 m² på stasjon 1 - 5. Resultatene er oppsummert i tabell 18.  
 
Disse stedene dekker et lite areal (0,028 m²) i forhold til standardkravet på 0,2 m² (NS 9410:2007), så 
resultatene må brukes med forsiktighet og betraktes som stikkprøver. I tillegg var bunnen i 
undersøkelsesområdet generelt lite egnet for prøvetaking med liten grabb siden det for det meste var 
hard fjellbunn i undersøkelsesområdet, noe som naturlig bidrar til usikkerhet ved bedømmelse av 
resultatene, da det var noe tilfeldig om det var dyr i prøvene eller ikke. Som det fremgår i tabell 18, 
finnes det imidlertid likevel tydelige tendenser i materialet som uten tvil har sammenheng med 
miljøforholdene på prøvestedene på stasjon B1 – B3 nærmest avløpet, noe som for så vidt er naturlig 
siden undersøkelsen er utført nært et utslipp. Flere grabbhogg eller mer sediment til stede på 
stasjonene kunne trolig ha gitt flere arter og garantert flere individer.  
 
Artsantallene varierte ganske mye og lå mellom 3 og 34 for de forskjellige stasjonene (tabell 18). 
Stasjonene B1, B2 og B5 hadde under 10 arter. Individantallene viste stor variasjon med verdier fra 8 
på stasjon B5 til 550 på stasjon B2. De andre tre stasjonene hadde svært varierende antall mellom 
disse ytterpunktene.  
 
Tabell 18. Antall arter og individer av bunndyr i fem MOM B-prøver tatt utenfor avløpet til 
settefiskanlegget til Lerøy Vest AS avd. Tau 17. februar 2010. Grabbarealet 0,028 m2 på alle fem 
stasjonene, og en beregning av artsindeks og Shannon-Wieners diversitetsindeks med veiledende SFT-
vurdering av denne er gjort på dette grunnlaget. MOM C-vurdering av miljøtilstand er også 
presentert. Enkeltresultatene er presentert i vedleggstabell 2.  
 

FORHOLD B1 B2 B3 B4 B5 

Antall individer 27 550 288 128 8 

Antall arter 3 8 18 34 6 

Shannon-Wiener, H’ 0,16 1,16 1,67 4,34 2,50 

H'-max 1,59 2,97 4,18 5,11 2,58 

Jevnhet, J 0,29 0,39 0,40 0,85 0,97 

SFT-vurdering V IV IV I III 

ISI Indeks 2,46 (V) 2,81 (V) 6,02 (III) 7,52 (II) 6,18 (III) 

MOM C-vurdering dyr 
(modifisert SFT) 

Tilstand 3 
”dårlig” 

Tilstand 2 
”god” 

Tilstand 2 
”god” 

Tilstand 1 
”meget 
god” 

Tilstand 2 
”god” 

 
Artsmangfoldsverdiene (diversitet) viste stor variasjon med verdier innenfor SFTs tilstandsklasse V – 
”meget dårlig” for stasjon B1 og klasse IV – ”dårlig” for B2 og B3, samtidig som stasjon B4 hadde 
artsmangfold innenfor klasse I – ”meget god”. Stasjon B5 lå innenfor klasse III – ”mindre god”. 
Jevnhetsindeksen viste også varierende verdier med tilknytning til svært høy dominans på stasjon B1 
samt også høy på stasjon B2 og B3. Stasjon B4 og B5 hadde verdier assosiert med lite dominans, 
spesielt B5. Artsindeksen hadde meget varierende verdier. Stasjon B1 og B2 hadde verdier innenfor 
tilstandsklasse V – ”meget dårlig”. Stasjon B 5 lå innenfor klasse III – ”mindre god”, mens B3 og B4 
lå på grensen til denne klassen, henholdsvis mot klasse IV – ”dårlig” og klasse II – ”god”. På stasjon 
B1, B2 og B3 var den forurensningstolerante flerbørstemarken Capitella capitata dominerende med 
henholdsvis ca 93, 77 og 75 prosent av totalt individantall. Stasjon B4 hadde lite dominans, men 
flerbørstemarken Polycirrus medusa var hyppigst med 15 prosent samtidig som Lumbrineris sp, 
Scoloplos armiger og Prinospio cirrifera av samme gruppe hadde henholdsvis 13, 10 og 9 prosent 
(vedleggstabell 2). Ingen av artene er spesielt forurensningstolerante, men de tre sistnevnte kan øke 
sine antall ved økt organisk tilførdel. Stasjon B5 hadde tydlige innslag av fauna knyttet til hardt 
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substrat med fire av totalt åtte individer tilhørende slike arter – Cirripedia indet (rur), Leptochiton 
asellus (skallus) og muslingen Hiatella arctica (steinboreskjell). 
 
Snittet med enkeltgrabber utenfor munningen av Tauvågen viste tydelig forurensningspåvirkning på 
de innerste stasjonene B1, B2 og B3 med med verdier for artsmangfold og artsindeks generelt i 
tilstandsklasse IV – ”dårlig” og V – ”meget dårlig”. Stasjon B4 noe lengre ut framsto som upåvirket. 
Den ytterste stasjonen, B5, hadde såvidt lite innsamlet materiale at de statistiske resultatene ikke bør 
brukes videre. Lite materiale og relativt stort innslag av hardbunnsformer tyder på at bare deler av 
faunasamfunnet har blitt samlet grunnet vanskelige bunnforhold. Det er imidlertid ingenting i det 
registrerte materiale fra stasjonen som tyder på forurensningsbelastning. 
 
Følsomme diversitetsindekser er lite egnet til å fastsette miljøtilstand i umiddelbar nærhet av avløpet 
på grunn av den lokale påvirkningen fra anlegget. I tabell 18 har man således også gjort vurderingen 
på grunnlag av antall arter og artssammensetningen (NS 9410:2007). Denne vurderingen er nok mest 
aktuell i forhold til vurdering av den faktiske tilstanden ved avløpet i Tauvågen. Stasjonene B1 blir da 
klassifisert til miljøtilstand 3 = ”dårlig”, stasjonene B2, B3 og B5 havner i tilstand 2 = ”god” og 
stasjonen B4 blir klassifisert til miljøtilstand 1 = ”meget god”. Disse stedene dekker et lite areal (0,028 
m²) i forhold til standardkravet på 0,2 m² (NS 9410:2007). Flere grabbhogg på samme sted kunne 
trolig ha gitt noen flere arter og garantert flere individer. 
 
Gruppe II: KJEMISK UNDERSØKELSE 
 
Surhet og elektrodepotensial - pH/Eh 
 
Det blet målt pH/Eh på fem stasjoner. De fem målte verdiene av pH var høye, dvs mellom 7,31 og 
7,81, noe som tilsvarer gode kjemiske forhold i sedimentet. Tilhørende redokspotensial (Eh) for disse 
prøvene ble avlest og lå mellom 150 og 405 mV etter tillegg for et referanseelektrodepotensial på + 
200 mV. Sedimentet var altså kjemisk sett lite belastet på samtlige stasjoner.  
 
Ut fra poengberegningen i tabell 20 ser man at samlet poengsum for de fem prøvene var 0. Dette gir 
en indeks på 0 når man deler på fem prøver, og måling av pH og Eh for hele lokaliteten tilsvarer 
tilstand 1= ”meget god”, dvs at bunnen ved og utenfor avløpet vurdert under ett er lite belastet ut fra 
en vurdering av gruppe II parameteren.  
 
 
KJEMISKE ANALYSER 
 
Resultatene av analyser av sediment fra de to stasjonene man fikk opp prøver er vist i tabell 19. 
Sedimentprøvene ble analysert med hensyn på på tørrstoff og glødetap, mens innholdet av TOC (ikke 
normalisert) ble beregnet.  
 
Tabell 19. Sedimentkvalitet i prøvene fra de to undersøkte stasjonene B3 og B4 ved innløpet til 
Tauvågen 17. februar 2010. Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 
Miljøanalyse AS avd. Bergen..  
 

FORHOLD Enhet Metode Stasjon B3 Stasjon B4 

Tørrstoff % Chem-206 56,6 73,4 
Glødetap % Chem-206 7,36 1,60 
TOC mg/g beregnet 29,44 6,4 
 
Tørrstoffinnholdet var middels høyt på stasjon B3 og høyt på stasjon B4. Det middels høye innholdet 
av tørrstoff på stasjon B3 kan tilskrives den noe forhøyete andelen organisk materiale i prøven, mens 
det høye innholdet på stasjon B4 tilskrives en høyere andel mineralsk materiale. Glødetapet var 
middels høyt på stasjon B3 og svært lavt på stasjon B4. Tørrstoffinnholdet og glødetapet i prøvene 
indikerer at stasjon B3 var var mer påvirket av orgnaniske tilførsler sannsynligvis på grunn av 
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nærheten til det kommunale kloakkutslippet her. Men allerede rundt 30 m sør for stasjon B3, på 
stasjon B4, var tørrstoffinnholdet høyt og glødetapet lavt, noe som indikerer den helt lokale 
påvirkningen utenfor stasjon B3. Siden det på stasjon B4 ikke var noe synlig akkumulering av 
organisk materiale indikerer det gode nedbrytingsforhold utover i overgangssonene fra avløpene.  
 
Innholdet av ikke normalisert TOC (som er TOC ikke korrigert for andel finstoff i sedimentet) var 
således noe høyt på stasjon B3 og lavt på stasjon B4 (henholdsvis 29,44 og 6,4 mg C/g, tabell 19). 
Dette gir SFT-tilstandsklasse III = " mindre god” og I = ”meget god” med hensyn på innholdet av 
organisk karbon (SFT 1997).  
 
 
Gruppe III: SENSORISK UNDERSØKELSE  
 
Sedimenttilstand 
 
Med hensyn på sedimenttilstand fikk tre prøver henholdsvis 3, 4 og 5 poeng (tabell 20). Stasjon 1 og 5 fikk 
ingen poeng siden en ikke fikk opp noe prøve som kunne gi poeng. En prøve var middels belastet (tilstand 
2 = ”god”), mens fire prøver var lite belastet (tilstand 1= ”meget god”). En oppsummering av 
sedimenttilstanden tilsier at bunnen i en avstand på 14 - 140 m fra det ytterste avløpet var lite påvirket av 
utslippene. 
 
Samlet poengsum for alle prøvene var 12, og korrigert sum er 2,64.  Dette gir en indeks på 0,53 når man 
deler på fem prøver, og sedimenttilstanden tilsvarer tilstand 1= ”meget god”, dvs at hele bunnen ved og 
utenfor avløpet var lite belastet ut fra en vurdering av gruppe III parameteren, jf. tabell 20. 
 
Bunnen sin tilstand 
 
Samlet poengsum for middelverdien av samtlige fem prøver var 1,32. Dette gir en indeks på 0,26 når man 
deler på fem prøver, og tilstand for gruppe II (pH/Eh) og III (sedimenttilstand) vurdert under ett blir 
dermed 1, dvs ”meget god”, jf. «prøveskjema» (figur 20, tabell 20). 
 
Basert på undersøkelse av dyr, pH/Eh og sediment er bunnen i en avstand på 14 - 140 m fra det 
ytterste avløpet i beste tilstandsklasse, dvs tilstand 1= ”meget god”. Sjøbunnen var på 
prøvetakingstidspunktet i samsvar med vurderingskriteriene for en B-undersøkelse lite påvirket av 
oppdrettsvirksomheten.  
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Figur 20. Oversikt over MOM B-tilstand (middelverdien av gruppe II og III parametre) for de fem 
grabbhoggene som ble tatt sør for avløpene ved innløpet til Tauvågen (jf. tabell 18tabell 18tabell 18tabell 18). 
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Tabell 20. Prøveskjema for MOM B-undersøkelsen utenfor avløpet fra Lerøy Vest AS avd. Tau 17. 
februar 2010. 
 

Prøve nr Indeks Gr Parameter Poeng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  Dyr Ja=0 Nei=1 0 0 0 0 0           0 

I Tilstand gruppe I A                   

                            
  pH verdi 7,79 7,74 7,31 7,61 7,81            

II Eh verdi 370 338 258 150 405            

  pH/Eh fra figur 0 0 0 0 0           0 
  Tilstand prøve 1 1 1 1 1             

  Tilstand gruppe II 1 Buffertemp: 2,4 oC Sjøvasstemp: 1,1 oC Sedimenttemp: ca 5,2 oC 

          pH sjø: 7,77 Eh sjø: 312 Referanseelektrode: +200 mV 

  Gassbobler Ja=4 Nei=0  0 0 0         

  Lys/grå=0           

  

Farge 

Brun/sv=2 I 2 
2 1 

I        

    Ingen=0 N 0 0 N        

  Lukt Noko=2 G  
1 

 G        

III   Sterk=4 E    E        

    Fast=0 N  N        

  Konsistens Mjuk=2  2 
1 1 

        

    Laus=4 P    P        

    <1/4 =0 R 0  0 R        

  Grabb- 1/4 - 3/4 = 1 Ø    Ø        

  volum > 3/4 = 2 V  2  V        

  Tjukkelse 0 - 2 cm =0 E 0 0 0 E        

  på 2 - 8 cm = 1             

  slamlag > 8 cm = 2             

    SUM: 0 4 6 2 0        

  Korrigert sum (*0,22) 0 0,88 1,32 0,44 0      0,53 
  Tilstand prøve 0 1 2 1 0        

  Tilstand gruppe III 1                   

                            
II + Middelverdi gruppe II+III 0 0,44 0,66 0,22 0          0,26 

III Tilstand gruppe II+III 1                   

                            
                          

  “pH/Eh”       “Tilstand” Lokalitetens   

  “Korr.sum”       Gruppe I Gruppe II & III tilstand   

  “Indeks” Tilstand     A 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4   

  < 1,1 1     4 1, 2, 3 1, 2, 3   

  1,1 - 2,1 2     4 4 4   

  2,1 - 3,1 3             

  > 3,1 4             

                            
LOKALITETENS                 

TILSTAND : 
1 
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VURDERING AV TILSTAND 
 
Utslippsledningene fra Lerøy Vest AS avd. Tau ligger på rundt 20 m dyp ved innløpet til Tauvågen i 
Hidlefjorden, og utslippene ligger så grunt at de i perioder av året vil ha gjennomslag til overflaten. 
Det planlegges lagt ut to nye avløpsledninger på omtrent samme sted som de eksisterende utslippene 
på 25 m dyp, og disse vil unntaksvis komme til å ha gjennomslag til overflaten. Utslippsvannet er 
lettere enn det omkringliggende sjøvannet, og stiger derfor opp før det innlagres på aktuelt 
innlagrinsdyp.  Innblandingsdypet for avløpsvannet vil således være i de øvre delene av vannsøylen, 
der tidevannet sørger for hyppig og god vannutskifting. På denne måten vil de finpartikulære 
tilførslene spres effektivt vekk fra utslippstedet med tidevannet (figur 21).  
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Figur 21. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i en 
sjøresipient, uten gjennomslag til overflaten og kun lokal sedimentering av organiske tilførsler i 
resipientens umiddelbare nærhet til utslippspunktet. Utslippet får økt sin tetthet ettersom det lettere 
ferskvannet stiger opp og blandes med sjøvannet (heltrukken linje og lyseblått). 
 
Bare de største partiklene vil sedimentere helt lokalt ved selve utslippet. Det er derfor vanlig å 
observere en svært avgrenset punktbelastning i forbindelse med slike utslipp dersom utslippet skjer på 
dybder med relativt god vannutskifting og gode nedbrytingsforhold. Der vil naturlig nedbryting kunne 
holde tritt med tilførslene dersom det er god tilgang på oksygen ved tilførsel av friskt vann over 
sedimentet. Undersøkelser fra en rekke tilsvarende utslipp av denne type viser derfor at det kun er 
mulig å spore miljøeffekter i den umiddelbare nærhet av selve utslippet. 
 
Rådgivende Biologer AS har gjennomført undersøkelser ved avløp fra over 20 settefiskanlegg langs 
kysten. Der er benyttet NS 9410:2007-metodikk med en 0,025 m² stor grabb, og prøver er tatt i økende 
avstand fra eksisterende utslipp. Da får en et bilde på utbredelsen av miljøvirkningen på bunnen, der 
selv store utslipp sjelden har noen betydelig miljøvirkning mer enn 50 meter unna selve 
utslippspunktet (figur 22).  
 
Figur 22.  Sammenstilling av resultater fra 
Rådgivende Biologer AS undersøkelser ved 
utslipp til sjø fra over 20 settefiskanlegg, 
der det er benyttet MOM-B / NS 
9410:2007-metodikk med grabbhogg i 
økende avstand fra selve utslippspunktet. 
Fargene er i henhold til NS 9410:2007: 
Blå = ”meget god”, grønn = ”god”, gul = 
”dårlig” og rød = ”meget dårlig”. 
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INNLAGRING, SPREDNING OG FORTYNNING. 
 
De planlagte nye utslippene vil ha gjennomslag til overflaten vinterstid. Det er da beregnet ut fra 
middel og maksimal vannføring i ett av avløpene og middel strømhastighet for en måneds måleperiode 
som vinteren. Toppen av skyen vil nå opp til overflaten, men vannkvaliteten blir imidlertid ikke 
påvirket på noe annet vis enn at næringssaltnivået øker noe i overflaten siden avløpsvannet allerede vil 
være fortynnet vel 50 og 30 ganger (ved maksimal og middel vannmengde) når det når overflaten. 
Eventuelle partikler som følger med i strålebanen opp mot overflaten vil drive bort med 
vannstrømmen, spredes og sedimenterer til bunns fra avløpets nærområde og videre utover i 
resipienten. 
 
Anlegget sitt planlagte vannforbruk vil om vinteren i perioden desember – mars normalt ligge mellom 
17 og 25 m³/min, og fordelt på de to avløpene blir det mellom 8,5 og 12,5 m³/min dersom alt 
avløpsvannet går gjennom disse. Beregninger viser imidlertid at med en middel vannmengde på 12 
m³/min i hver av de to avløpene, vil utslippene uansett ha gjennomslag til overflaten om vinteren. 
Innlagringsdyp og fortynning av avløpet til Lerøy Vest AS avd. Tau er beregnet ut fra middel 
strømhastighet i måleperioden om vinteren og temperatur og saltinnhold i vannsøylen like ved avløpet 
ved innløpet til Tauvågen 17. februar 2010. Tettheten på avløpet er satt til 1000 kg/m³, og 
temperaturen i avløpsvannet lik 4 °C om vinteren.  
 
STRØMMÅLINGER  
 
Strømmålingene viste at det var svake til middels sterke strømforhold vel 200 m sørsørøst for 
avløpene til Lerøy Vest AS avd. Tau. Overflatestrømmen på 2 m dyp og bunnstrømmen på 25 m dyp 
var ”svak” med en gjennomsnittlig hastighet på 3,1 og 1,5 cm/s, og ”spredningsstrømmen” på 10 m 
dyp var ”middels sterk” med en gjennomsnittlig hastighet på 2,3 cm/s. Disse målingene tilsvarer det 
som en ofte kan forvente på ett sted som ligger i overgangen mellom en våg/vik og et større 
fjordsystem. Selv om bunnstrømmen og overflatestrømmen var svak er strømmen likevel så pass sterk 
at den vil bidra til en tilfredsstillende spredning og fortynning av avløpsvannet. Strømforholdene er 
tilstrekkelige til å sikre en god spredning av organisk materiale fra anlegget, der en i oksygenrike 
vannmasser året rundt kan forvente en effektiv og god omsetning av organisk materiale fra avløpets 
nærområde og utover i resipienten. 
 
Rogalandsforskning gjennomførte strømmålinger ved utslippsstedet fra smoltanlegget i 2000 på 14 m 
dyp. Det ble påvist gode strømforhold utenfor avløpene med en gjennomsnittlig strømhastighet på 5 
cm/s og en maksimalhastighet på 24,5 cm/s (Tvedten 2001). Dette målestedet lå rundt 200 m nordvest 
for vårt målested på et litt grunnere sted. Det kan således ikke utelukkes at strømforholdene utenfor 
selve avløpene er noe sterkere enn det vår målinger indikerer da våre målinger ble gjort på et noe 
dypere og sted og i et noe mer åpnere bunnterreng. Avløpene ligger litt ”inneklemt” i en sør-
nordgående undersjøisk dalføre som blir grunnere mot nord, og med en undersjøisk grunne like mot 
vest, noe som erfaringsmessig gir den effekten at strømfarten normalt øker over grunnere og litt 
smalere parti, og avtar der som det blir mer åpent og dypere.   
 
Overflatestrømmen på 2 m dyp hadde lav andel helt strømstille, og strømmen rant mest i vestlig 
retning utover mot Hidlefjorden. Men det var også perioder der strømmen rant mer i nordlige og 
sørlige retninger. Dette ser en også av at middelstrømmen langs en øst-/vestlig akse var på 1,9 cm/s, 
og middelstrømmen langs en nord-/sørlig akse var på 2,0 cm/s. En nærmere gjennomgang av 
målingene viste at det bare var periodevis en hadde regelmessig retningsskifte i de to hovedretningene 
nord – sør hver 6. time i takt med tidevannsskifte. Mesteparten av tiden vekslet strømmen mellom 
ulike retninger uavhengig av den periodiske syklussen til tidevannet. I overflaten påvirkes 
strømretningen også av vinddrevet strøm som naturlig vil følge fjordens retning (nordnordvest – 
sørsørøst).  Utenfor Tauvågen vil også overflatestrømmen bli påvirket av ferskvasstilrenningen inne i 
Tauvågen fra Tauelva som vil indusere en utoverrettet strøm ut vågen.  
 
På 10 m dyp var det en tydelig dominans av strøm og vanntransport i nordlig retning, dvs strøm som 
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renner nordover i Hidlefjorden langs med land utenfor Tauvågen. Strømmen var ”middels” stabil i 
nordnordvestlig retning. ”Spredningsstrømmen” på 10 m dyp vekslet mellom å renne i nord- og i 
sørlige retninger og bar derfor preg av å være mer påvirket av den tidevannsdrevete strømmen i 
Hidlefjorden sammenliknet med overflatestrømmen på 2 m dyp. Middelstrømmen langs en nord-
/sørlig akse var på 1,7 cm/s, (1,2 cm/s langs en øst-/vestlig akse) noe som viser en dominans av strøm i 
fjordens retning.  
 
På 25 m dyp var det en dominans av strøm og vanntransport i vestsørvestlig retning, dvs strøm som 
rant vinkelrett fra land ut mot Hidlefjorden. Men det var også noe strøm som rant i nordvest- og 
nordøstlig retning. Det at strømmen rant mest ut fra land har trolig sammenheng med bunntopografien 
rundt straummålerne, der strøm som renner sørover langs med land vil bli avbøyd i vestsørvestleg 
retning på grunn av den undersjøiske ryggen rett sørøst for strømmålerne. Bunnstrømmen var 
”middels” stabil i vestlig retning, men rant også i perioder i nord- og i sørlige retninger. På dette dypet 
var strømmen også noe påvirket av den tidevannsdrevete strømmen i Hidlefjorden. Da 
bunntopografien er annerledes ved avløpene sammenliknet med der strømmålingene ble utført vil 
trolig bunnstrømmen ha en litt annen retning ved bunnen like utenfor avløpene. Avløpene munner ut i 
en nord – sørgående dypål, og det er derfor grunn til å tro at bunnstrømmen her vil renne mest i disse 
hovedretningene.    
 
Ved undersøkelse i 2001 fant Rogalandsforskning at den dominerende strømretningen på 14 m dyp var 
i øst – sørøstlig retning samt i motsatt retning mot nord – vest.  
 
Vannutskiftingen i overflaten, på 10 m dyp, og ved bunnen var god der stabiliteten til strømmen var 
middels god på alle dyp, og det var generelt lav andel strømstille i hele vannsøylen. På 2 og 10 m dyp 
var det ingen perioder der strømmen var så svak at den ikke gav en nettotransport ut av området. Selv 
om strømmen i perioder vekslet mellom å gå i for eksempel i nord- og sørlig retning, var strømmen og 
vanntransporten så pass sterk og stor at selv om de to hovedretningene periodevis opphever hverandre 
i lengre perioder, er vannet forlengst utskiftet og innblandet med nye vannmasser før det "returnerer" i 
motsatt retning mot målestedet. Dessuten er vannmassene utenfor innløpet til Tauvågen forbundet med 
gode, dype og forbistrømmende friske vannmasser i Hidlefjorden der det en har daglige, kontinuerlige 
utvekslinger og utskiftinger med nytt, oksygenfriskt vann. Dette innebærer at avløpsvannet fra 
settefiskanlegget relativt raskt og effektivt fortynnes og transporteres ut av området, og borttransporten 
og fortynningen er god, noe som også beregningene viser.   
 
VANNKVALITET 
 
Innholdet av næringssalter i overflatelaget i Tauvågen og Hidlefjorden var svært lavt og reflekterer 
normale forhold i en fjord med god overflatevannutskifting. 
 
Siden vannprøvene er tatt i midten av februar, blir næringssalter bare i begrenset grad forbrukt av 
algene, slik at prøvene reflekterer en tilnærmet bakgrunnsituasjon denne dagen. Nivåene av samtlige 
analyserte næringssalter var lavt, og det var i praksis ikke noen forskjell mellom prøvestedene, selv på 
prøvestedet nærmest avløpet. Det ar noe høyere verdeir av nitrat-nitrogen og total Nitrogen i 
Tauvågen, men verdierne var likevel innenfor beste tilstandsklasse. Dette indikerer at avløpsvannet 
nokså effektivt fortynnes ned til sitt bakgrunnsnivå i relativt kort avstand fra avløpet. I sjøområdet 
utenfor utslippsstedet og ute i Hidlefjorden ble vannkvaliteten i overgangen mellom sein vinter/tidlig 
vår totalt sett vurdert til SFTs tilstandsklasse I = ”meget god" for alle målte næringsstoff.  
 
En prøve utgjør ikke noe tilstrekkelig grunnlag for å kunne si noe om Tauvågen og Hidlefjorden er 
næringsfattig i overflatelaget, men uansett indikerer dette at anlegget i liten grad påvirker 
overflatevannkvaliteten i området med hensyn på forhøyete nivåer av næringssalter. 
Overfaltevannutskiftingen og dermed fortynning og spredning av næringssalter i fjordsystemet er 
trolig meget god. 
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SEDIMENTKVALITET  
 
Resultatene viser at det som forventet var lite sedimenterende forhold på stasjon C1 på rundt 34-37 m 
dyp i den skrånende bakken ned mot større dyp i Hidlefjorden og naturlig nok mer sedimenterende 
forhold i den noe skrånende bakken ved 94 m dyp på stasjon C2 ute i Hidlefjorden og mest 
sedimenterende forhold på det dypeste i Hidlefjorden. Andelen silt og leire var 22,5 % på stasjon C1, 
mens andelen silt og leire var henholdsvis 49,3 og 95,5 % på stasjonane C2 og C3. Tørrstoffinnholdet 
var relativt høyt på stasjon C1 utenfor smoltanlegget og på stasjon C2 i Hidlefjorden (henholdsvis 73,9 
og 67 %), noe som skyldes at prøven inneholder mest mineralsk materiale. På det dypeste i 
Hidlefjorden på stasjon C3 var tørrstoffinnholdet lavere enn på de to øvrige stasjonene siden det her er 
mer sedimenterende forhold. Glødetapet var svært lavt, dvs 1,1 % på stasjon C1 255-264 m utenfor 
avløpene, noe som utelukkende skyldes at prøven inneholdt mest mineralsk materiale. Glødetapet var 
henholdsvis 2,1 og 9,8 % på stasjonene C2 og C3 ute i Hidlefjorden, der glødetapet på stasjon C3 er 
innenfor det normale for lite påvirkete dype fjordbunner med tilstrekkelig vannutskifting, og 
kindikerer gode nedbrytingsforhold for tilført organisk materiale også på det dypeste i Hidlefjorden. 
Glødetapet angir mengden organisk stoff som forsvinner ut som CO2 når sedimentprøven glødes, og er 
et mål for mengde organisk stoff i sedimentet. En regner med at det vanligvis er 10 % eller mindre i 
sedimenter der det foregår normal nedbryting av organisk materiale. Høyere verdier forekommer i 
sediment der det enten er så store tilførsler av organisk stoff at nedbrytingen ikke greier å holde følge 
med tilførslene, eller i områder der nedbrytingen er naturlig begrenset av for eksempel oksygenfattige 
forhold.   
 
Innholdet av organisk nitrogen og fosfor i sedimentet forteller også noe om nedbrytingsforholdene og 
omfanget av tilførsler til sedimentet. Det ble målt en lav konsentrasjon av nitrogen på stasjon C1 – C3, 
dvs <2 g N/kg på stasjon C1 og C2 og 3 g N/kg på stasjon C3, tilsvarende SFTs’ tilstandsklasse I= 
“meget god” på stasjon C1 og C2 og II= ”mindre god” på stasjon C3 (SFT 1993) noe som indikerer 
gode nedbrytingsforhold i resipienten til utslippet. Nivået av fosfor var også lavt på samtlige stasjoner, 
noe som indikerer gode nedbrytings- og omsetningsforhold også på stasjonen nærmest avløpene, og at 
denne stasjonen i liten grad er påvirket av utslippene. Ved gode nedbrytingsforhold finner man 
normalt liten forskjell i konsentrasjonene av nitrogen og fosfor.   
 
Innholdet av (normalisert) TOC var 18,35 og 17,53 mg C/g på stasjon C1 og C2. Dette tilsvarer SFTs 
tilstandsklasse I = “meget god” (SFT 1997), noe som utelukkende skyldes at prøven for det meste 
bestod av mineralsk materiale som primærsediment. Innholdet av (normalisert) TOC var 40,0 mg C/g 
på stasjone C3, hvilket plasserer den i SFTs tilstandsklasse IV = “dårlig”.  Formelen som benyttes til 
denne beregningen er imidlertid ikke tilpasset lokaliteter som ligger inne i fjorder, slik som stasjon C3 
(Aure mfl. 1993). Dette skyldes at fjordene normalt mottar en god del organisk materiale av terrestrisk 
opprinnelse fra land via avrenning, noe som gir et høyere naturlig glødetap i sedimentene enn ute ved 
kysten.   
 
Ved en tilsvarende undersøkelse i 2001 av RF-Rogalandsforskning (Tvedten 2001) var stasjon C1 
plassert like ved det daværende ene avløpet. Ved undersøkelsene i 2010 ble stasjon C1 flyttet ca 240 
lenger sørsørøst for å få opp brukbart med materiale og for å få et bilde av overgangsonen i 
resipienten. De to andre C-stasjonene ble i 2010 tatt på samme sted som i 2001. Glødetapet på stasjon 
C1 i 2001 var svært lavt, med en verdi på 0,8 %. I 2010 var glødetapet på stasjon C1 1,1 %, men kan 
ikke sammenlignes direkte da prøvene ikke ble tatt på samme sted. Resultatene fra begge 
undersøkelsene viser likevel at det er lite ikke nedbrutt organisk materiale i Tauvågen.  Glødetapet på 
stasjon C2 og C3 var henholdsvis 2,8 og 11,2 % i 2001, som var noe høyere enn resultatene fra 2010, 
dvs. at nedbrytningsforholdene av organisk materale i Hidlefjorden i 2010 er nokså konstante i 
perioden.   
 
Kornfordelingen på stasjon C1 i 2001 bestod av et mer grovkornet sediment enn i 2010. Dette kommer 
nok av at stasjonen var ca 240 m lenger inne i Tauvågen enn stasjon C1 i 2010 og dermed i et område 
med mindre sedimenterende forhold. Sand utgjorde 97 % av sedimentet i 2001, mot 50 % i 2010.   
Kornfordelingen på stasjon C2 var relativt lik under begge undersøkelsene. I 2001 ble det funnet et 
mer grovkornet sediment på stasjon C3 enn i 2001, der andelen silt og leire utgjorde 35 %, mens 
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andelen silt og leire i 2010 var 95,5 %. At sedimentet var vesentlig mer finkornet i 2010 i forhold til i 
2001 beror nok på tilfeldigheter ved prøvetaking/analyser da alle de øvrige sedimentkarakterisitikkene 
på stasjon C3 stor sett samsvarer godt med hverandre. 
 
En MOM B-undersøkelse utført på fem stasjoner i en avstand fra 14 – 140 m fra avløpet viste generelt 
lite akkumulerende forhold av organiske utslipp fra anlegget. Bunnsubstratet utenfor avløpet var enten 
hard fjellbunn uten akkumulering av materiale fra settefiskanlegget, eller en fant lommer med dnom, 
organisk materiale og sand i terrenget hvor det var noe akkumulering av organisk materiale fra 
anlegget. Samtlige stasjoner var lite påvirket av oppdrettsvirksomheten bortsett fra en stasjon der en 
fikk opp luktende og brunsvart prøve med organisk materiale og sand, som var moderat påvirket. 
Dette fordi denne prøven nok ble tatt i relativt kort avstand fra det kommunale avløpet utenfor Tau. 
Lokaliteten sin tilstand tilsvarte tilstand 1 = ”meget god” på bunnen i en avstand på 0 - 140 m fra 
avløpet.  
 
Alle disse resultatene indikerer at det er generelt gode nedbrytingsforhold i sjøområdet like utenfor 
Tauvågen og i Hidlefjorden, dvs både utenfor avløpene og i deres nærområder, samt på de tre stedene i 
resipienten til avløpene fra stasjonen nærmest avløpene og helt ned til det dypeste i fjordbassenget. 
Dette skyldes nok at utslippene ligger i tilknytning til åpne vannmasser med meget god vannutskifting, 
og der vannmassene er forbundet med og utveksles med vannmasser i den store og dype Hidlefjorden. 
De gode nedbrytingsforholdene gjelder naturlig nok også i sjøområdet ved innløpet til Tauvågen siden 
en også her ligger i tilknytning til åpne vannmasser med god utskifting.   
 
KVALITETEN PÅ DYRESAMFUNNET 
 
På stasjonen utenfor Tauvågen C1 ble det funnet en artsrik og sunn bunnfauna som gav inntrykk av en 
stort sett upåvirket lokalitet. Diversiteten ble samlet beregnet til 3,81, og stasjonen faller inn i SFTs 
tilstandsklasse IV = ”god”.  På stasjonen Hidlefjorden C2 ble funnet en noe mer tall- og artsrik 
bunnfauna med 395 individer fordelt på 52 arter.  Diversiteten ble dermed beregnet til 4,45, og 
stasjonen faller dermed inn under SFT’s tilstandsklasse I = ”meget god”.  Det en del færre dyr på 
stasjonen Hidlefjorden C3 i forhold til de to andre stasjonene, med 61 individer fordelt på 21 arter. 
Derfor ble diversiteten noe lavere. Samlet ble diversiteten beregnet til 3,85, og stasjonen plasseres i 
SFTs tilstandsklasse II = ”god”. Dette kan ha sammenheng med at stasjonen ligger dypere enn stasjon 
C1 og C2 siden antall arter naturlig går ned med økende dyp.  
 
Disse tre stasjonene representerer lite påvirkete områder med hensyn på organisk belastning, og viser 
at miljøtilstanden for bunnlevende dyr i Hidlefjorden generelt er god.  
 
Ved en tilsvarende undersøkelse i 2001 av RF-Rogalandsforskning (Tvedten 2001) ble det på stasjon 
C1, 240 m nordnordøst for vår stasjon C1 funnet 807 individer fordelt på 18 arter. Diversiteten ble 
dermed beregnet til 1,04, og stasjonen falt dermed inn under SFT’s tilstandsklasse IV = ”dårlig”.  Det 
dårlige resultatet skyldtes at var stasjon C1 var plassert like ved det daværende ene avløpet, mens vår 
stasjon C1 ble tatt ute i resipienten 240 m mot sørøst. Stasjon C2 og C3 er i vår undersøkelse identisk 
med stasjonene undersøkt i 2001, og resultatene sammenlignbare.  På stasjon C2 ble det i 2001 funnet 
184 individer fordelt på 45 arter. Diversiteten ble dermed beregnet til 4,52, og stasjonen falt dermed 
inn under SFT’s tilstandsklasse I = ”meget god”.  Ved vår undersøkelse ble det funnet noe flere 
individer og arter, og diversiteten var omtrent lik som i 2001. På stasjon C3 ble det i 2001 funnet 63 
individer fordelt på 26 arter. Diversiteten ble dermed beregnet til 4,07, og stasjonen falt dermed inn 
under SFT’s tilstandsklasse I = ”meget god”. Ved vår undersøkelse ble det funnet omtrent samme 
antall individer og noen færre arter, og diversiteten ble beregnet litt lavere enn i 2001.  
 
En samlet vurdering tilsier tilnærmet uendrede forhold for bunnlevende dyr i Hidlefjorden i perioden 
2001 – 2010. 
  
MOM B-undersøkelsen utenfor avløpet til anlegget viste lite spor fra oppdrettsvirksomheten, men på 
stasjon B3 fikk en opp materiale typisk for et nærliggende kloakkutslipp der prøven også var noe 
synlig påvirket. Det var generelt sett mest hardbunn med lite materiale i prøvene. I forhold til den 
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eksisterende bunnfaunaen som ble funnet på samtlige stasjoner er det naturlig nok indikasjoner på 
påvirkning fra anlegget siden prøvestedene ligger nært et utslipp.  
 
Den forurensningstolerante børstemakken Capitella capitata dominerte bunnfaunaen totalt på de tre 
første stasjonene og falt under SFTs tilstandsklasse V – ”meget dårlig” for stasjon B1 og klasse IV – 
”dårlig” for B2 og B3. Stasjon B4 hadde en frisk og artsrik bunnfauna innenfor tilstandsklasse I = 
meget god”. Stasjon B5 fikk kun tilstandsklasse III = ”mindre god”, som hovedsakelig skyldes at det 
var få arter på grunn av vanskeligheten med å få opp sedimenter pga hardbunn og halvparten av den 
eksisterende faunaen var hardbunnsfauna som rur og skallus. Hardbunnsfauna er ikke inkludert i ISI 
indeksen.  
 
Det må imidlertid igjen understrekes at på grunn av fjellbunn, var det generelt veldig lite sediment 
som ble hentet opp og det er da noe tilfeldig om det er dyr i prøvene eller ikke. Disse stedene dekker 
også et lite areal (0,028 m²) i forhold til standardkravet på 0,2 m² (NS 9410:2007), så resultatene må 
brukes med forsiktighet. Flere grabbhogg eller mer sediment til stede på stasjonene kunne trolig ha gitt 
flere arter og garantert flere individer. Derfor legger en mest vekt på MOM C vurderingen som tilsier 
at stasjonene B1 blir klassifisert til miljøtilstand 3 = ”dårlig”, stasjonene B2, B3 og B5 blir klassifisert 
til miljøtilstand 2 = ”god”, og stasjon B4 til miljøtilstand 1 = ”meget god”. 
 
Kvaliteten på dyresamfunnet er undersøkt i en avstand på 14 – 140 meter fra avløpet. Selv om om det 
var sparsomt med bunnfauna i det undersøkte området, så det ut til at den synlige påvirkningen på 
dyresamfunnet strekte seg til rundt 30-40 m meter fra avløpet, og at dette utgjør avløpets nærsone – 
overgangssone. 60-140 meter fra avløpet ute i resipienten var miljøpåvirkninen fra utslippet på 
dyresamfunnet marginal. Det var imidlertid ingen synlig påvirkning av utslippet på noen av stasjonene 
utenfor avløpet, noe som skylders gode strøm- vannutskiftingsforhold ved og rundt avløpet. 
 
KONKLUSJON  
 
Avløpet fra Lerøy Vest AS avd. Tau, drenerer til sjøområder som har meget høy resipient- og 
omsetningskapasitet for tilført organisk materiale, og denne undersøkelsen viser få synlige tegn til 
noen negativ effekt av tilførslene rundt avløpet og i dets nærområde (15 – 140 m). Avløpene drenerer 
til sjøområder der strøm- og utskiftingsforholdene er såpass gode at det ikke er akkumulerende forhold 
utenfor avløpene.   
 
En modellering av de to nye avløpene viser at dette vil ha gjennomslag til overfalten vinterstid. 
Strømmålingene viste at det var moderate strømforhold utenfor avløpene, men strømforholdene ser ut 
til å være tilstrekkelig til at utslippene fra settefiskanlegget i liten grad pårirker miljøforholdene 
utenfor avløpene og i deres nærområde. Det var en dominans av nordlig til sørvestlig utoverrettet 
strøm fra avløpet på de ulike måledyp. Strømforholdene er tilstrekkelige til å sikre en god spredning 
av organisk materiale fra anlegget, der en i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente en effektiv 
og god omsetning av organisk materiale fra avløpets nærområde og utover i resipienten. 
 
Resipientundersøkelsen i sjøområdet utenfor avløpene fra anlegget og videre utover i resipienten 
Hidlefjorden viste gode miljøforhold med hensyn på oksygenmetning i vannsøylen, nivået av 
næringssalter og sedimentkvalitet tilsvarende SFTs miljøtilstandsklasse I= ”meget god” ute i 
resipienten. Kvaliteten på bunndyrsammensetningen tilsvarte SFTs miljøtilstand II = ”god” på stasjon 
C1 og C3, mens stasjon C2 tilsvarte SFTs tilstandsklasse I = ”meget god”, og er i praksis uendret 
siden 2001.  
 
Resipientforholdene i Hidlefjorden er meget gode vurdert i henhold til SFTs klassifiseringssystem 
(SFT 1997), og en økning av utslippene fra dagens bruttoproduksjon på rundt 180 tonn årlig til rundt 
475 tonn årlig vil trolig i liten grad påvirke miljøforholdene utenfor Tauvågen og i Hidlefjorden 
negativt.  En økning i produskjonen vil trolig fortsatt kun ha en lokal effekt umiddelbart rundt avløpet 
med hensyn på bunnfauna.   
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VEDLEGGSTABELLER 
 
Vedleggstabell 1. Oversikt over bunndyr funnet i sedimentene i Tauvågen og Hidlefjorden 17. februar 
2010. Prøvene er hentet ved hjelp av en 0,1 m2 stor vanVeen-grabb, og det ble tatt to parallelle prøver 
på hver stasjon. Prøvetakingen dekker dermed et samlet bunnareal på 0,2 m2 på hver stasjon. Prøvene 
er sortert av Guro Eilertsen, Silje Johnsen og Sara Sandvik og artsbestemt ved Marine Bunndyr AS av 
cand. scient. Øystein Stokland. Tabellen fortsetter på neste side. 
 

ART C1A C1B Samlet C2A C2B Samlet C3A C3B Samlet 

CNIDARIA -nesledyr 
Edwardsiidae indet 17 9 26       
Adamsia carcinopados  1 1       
SIPUNCULIDA- pølseorm 
Golfingia sp  3 3       
Onchnesoma steenstrupi        3 3 
NEMERTEA- slimorm 
Nemertea indet    2 1 3 1  1 
POLYCHAETA - flerbørstemakk 
Paramphinome jeffreysi    12 9 21    
Neoleanira teteragona       1  1 
Pholoe baltica          
Sthenelais limicola  1 1       
Phyllodoce mucosa          
Phyllodoce rosea    1  1    
Exogone hebes        1 1 
Typosyllis cornuta          
Aglaophamus rubella       2  2 
Nephtys hystricis       2  2 
Nephtys pradoxa       1  1 
Glycera alba  1 1       
Glycera lapidum 1  1 1  1    
Goniada maculata 1  1 5 5 10    
Lumbrineris sp    8 5 13    
Pseudopolydora antennata 1  1 1 2 3    
Pseudopolydora paucibranchiata    3 7 10  1 1 
Prionospio cirrifera    4 6 10    
Prionospio fallax 9 9 18 47 35 82    
Scolelepis sp 2  2  1 1    
Spiophanes kroeyeri    2 4 6    
Spiophanes wigleyi        1 1 
Levinsenia gracilis       2 1 3 
Caulleriella sp          
Chaetozone setosa 5 3 8 3  3    
Cirratulus cirratus          
Diplocirrus glaucus 7 2 9 12 9 21 1  1 
Pherusa plumosa          
Ophelina acuminata     1 1    
Scalibregma inflatum    5 1 6    
Lipobranchus jeffreysi          
Capitella capitata       1  1 
Heteromastus filiformis  4 4 3 2 5 3 5 8 
Notomastus latericeus          
Praxillella affinis 1 1 2 8 3 11    
Praxillella praetermissa    1  1    
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Rhodine loveni        2 2 
Rhodine gracilior    1  1    
Myriochele oculata 30 8 38 19 25 44 4 5 9 
Owenia fusiformis 14 7 21 1  1    
Pectinaria auricoma          
Ampharete lindstroemi    1 1 2    
Sosanopsis wireni 3 1 4  1 1    
Pista cristata          
Thelepus cincinnatus  2 2       
Streblosoma intestinale 1  1       
Polycirrus medusa    2  2    
Polycirrus norvegicus    1 1 2    
Terebellidae indet juv          
Trichobranchus roseus    2  2    
Terebellides stroemi    4 3 7  4 4 
Jasmineira caudata 3  3       
Jasmineira sp 7 2 9       
Sabellidae indet 1  1       
Pogonophora indet     1 1    
MOLLUSCA - Bløtdyr 
Caudofoveata indet    3  3  1 1 
Lunatia alderi 1 1 2       
Turridae indet fr          
Diaphana minuta    1 1 2    
Philine sp fr          
Cylichna cylindracea  2 2 3 1 4    
Cylichna alba    6 2 8    
Roxania utriculus     1 1    
Nucula tumidula    1  1    
Nuculoma tenuis    1  1    
Yoldiella philippiana     1 1    
Thyasira sarsi 42 38 80 12 21 33    
Thyasira equalis    15 14 29 9 1 10 
Thyasira croulinensis    1 2 3    
Thyasira pygmaea    4  4    
Mysella bidentata 1  1       
Montacuta tenella 1  1       
Arctica islandica    1  1    
Acanthocardia echinata  1 1       
Parvicardium minimum     1 1    
Parvicardium ovale          
Abra nitida    5 4 9    
Phaxas pellucidus  1 1       
Corbula gibba 2 1 3       
PHORONIDA - hesteskoormer 
Phoronis muelleri 2 2 4       
CRUSTACEA – Krepsdyr 
Cypridina megalops     1 1    
Philomedes lilljeborgi     1 1    
Cirripedia indet fr          
Eudorella emarginata     1 1    
Eudorella truncatula    1  1    
Nebalia bipes          
Ampelisca tenuicornis 2 2 4       
Gammarus sp          
Eriopisa elongata       6  6 
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Pagurus prideauxi  1 1       
Munida tenuimana     1 1    
ECHINODERMATA – Pigghuder 
Pseudothyone raphanus  1        
Labidoplax buski 4 4 8       
Echinocardium sp fr 1 1 2 1 1 2    
Ophiura albida  1 1       
Amphiura chiajei     5 5    
Amphiura filiformis 2 1 3 6 4 10    
Pseudothyone raphanus  1 1       
 
Vedleggstabell 2. Oversikt over bunndyr funnet i to av MOM B-sedimentprøvene tatt utenfor avløpet 
til Lerøy Vest AS i Tauvågen 17. februar 2010. Prøvene er hentet ved hjelp av en 0,028 m2 stor 
vanVeen-grabb i ulik avstand fra utslippet. Prøvene er sortert av Guro Eilertsen, Silje Johnsen og 
Sara Sandvik og artsbestemt ved Marine Bunndyr AS av cand. scient. Øystein Stokland. Tabellen 
fortsetter på neste side. 
 
Art Stasjon 

B1 
Stasjon 

B1 
Stasjon 

B3 
Stasjon 

B5 
Stasjon 

B5 
NEMERTEA- slimorm 
Nemertea sp.    1 2 
POLYCHAETA - flerbørstemakk 
Pholoe baltica   3 1  
Sthenelais limicola      
Phyllodoce mucosa  6 2   
Phyllodoce rosea      
Sige fusigera    3  
Eteone longa   5   
Exogone hebes      
Typosyllis cornuta    1  
Glycera lapidum   1 2  
Goniada maculata    1  
Lumbrineris sp   7 16  
Ophryotrocha cf hartmanni   3   
Scoloplos armiger   22 13 1 
Malacoceros fuliginosus  1 2   
Pseudopolydora antennata    6  
Pseudopolydora paucibranchiata    1  
Prionospio cirrifera    12 1 
Caulleriella sp   1 2  
Chaetozone setosa      
Cirratulus cirratus   7 4  
Diplocirrus glaucus      
Pherusa plumosa    1  
Lipobranchus jeffreysi    1  
Capitella capitata 25 423 216   
Heteromastus filiformis   5   
Notomastus latericeus    6  
Myriochele oculata    3  
Owenia fusiformis      
Pectinaria auricoma    1  
Ampharete lindstroemi      
Sosanopsis wireni      
Pista cristata    1  
Thelepus cincinnatus      
Streblosoma intestinale      
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Polycirrus medusa    19  
Polycirrus norvegicus      
Terebellidae indet juv    3  
Trichobranchus roseus    2  
Terebellides stroemi    3  
Jasmineira caudata      
Jasmineira sp    5  
OLIGOCHAETA - fåbørsteorm 
Tubificoides sp  83 7   
CRUSTACEA - krepsdyr 
Cirripedia indet fr  1   1 
Eudorella emarginata      
Eudorella truncatula      
Nebalia bipes  9 1   
Ampelisca tenuicornis   2   
Gammarus sp  9    
Eriopisa elongata      
Microdeutopus anomalus  18    
Corophium crassicorne   2   
Amphipoda indet juv 1     
MOLLUSCA-bløtdyr 
Leptochiton asellus    1 2 
Lunatia alderi    2  
Turridae indet fr    1  
Diaphana minuta      
Philine sp fr    1  
Thyasira sarsi   1 7  
Thyasira equalis    1  
Mysella bidentata   1   
Parvicardium ovale    1  
Corbula gibba    1  
Hiatella arctica     1 
ECHINODERMATA - pigghuder 
Labidoplax buski    1  
Amphiura chiajei    4  
CHORDATA- ryggstrengsdyr 
Ascidiacea indet 1     

 
Vedleggstabell 3. Avløpets plassering og dimensjon, samt anslått middel og maksimal vannføring i 
avløpet, og avløpets hastighet idet det forlater utløpsledningen. Grunnlag for modellering. 
 
Utslippssted    Avløpsrøret og dimensjon   Vannføring i avløp hastighet i avløp 

    ytre indre indre middel maks middel maks 

 avløpsdyp diameter diameter areal i m² l/s l/s m/s m/s 

Tauvågen 25 1000 880 0,608 200 500 0,33 0,82 

 
Vedleggstabell 4. Sammenfatning av resultatene fra de utførte strømmålingene i en vintersituasjon 
(perioden 17. februar – 17. mars 2010) utenfor Tauvågen, med middel og maks registrert 
strømhastighet, strømmens retning og retningsstabilitet.  

 
Måledyp Strømhastighet Strømstabilitet resultantretning 

 middel maks Neumann-  

 cm/s cm/s parameter grader 

Tau 2 m vinter 3,1 10,2 0,318 270 

Tau 10 m vinter 2,3 6,6 0,291 345 

Tau 25 m vinter 1,5 8,2 0,271 279 
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Vedleggstabell 5. Benyttet sjiktningsprofil tatt utenfor planlagt nytt avløp utenfor Tauvågen 17. 
februar 2010. Grunnlag for modellering. 
 

 Tauvågen 17. februar 2010 

Dyp temp salt tetthet 

0,2 1,97 30,32 24,23 

1 1,98 30,31 24,22 

2 1,92 30,37 24,28 

3 1,81 30,37 24,29 

4 1,79 30,36 24,29 

5 1,79 30,36 24,29 

6 1,82 30,35 24,29 

7 1,86 30,35 24,29 

8 1,87 30,37 24,31 

9 1,87 30,37 24,32 

10 1,87 30,36 24,31 

11 1,90 30,39 24,34 

12 1,93 30,4 24,35 

13 1,91 30,42 24,37 

14 1,92 30,4 24,36 

15 1,99 30,41 24,37 

16 2,12 30,48 24,42 

17 2,28 30,6 24,51 

18 2,47 30,63 24,53 

19 3,08 30,59 24,45 

20 3,99 30,83 24,57 

21 4,68 31,91 25,36 

22 4,84 31,96 25,38 

23 5,02 32,04 25,43 

24 5,20 32,11 25,47 

25 5,27 32,1 25,47 

26 5,39 32,04 25,40 

27 5,63 32,02 25,37 

28 5,97 32,1 25,39 

29 6,29 32,37 25,57 

30 6,48 32,52 25,67 

32 6,59 32,55 25,69 

34 6,79 32,54 25,67 

36 7,10 32,69 25,75 
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OM GYTRE STRØMMÅLERE  
 
 
Strømmåleren som er benyttet (en Gytre måler, SD 6000) har en rotor med en treghet som krever en 
viss strømfart for at rotoren skal gå rundt. Ved lav strømfart vil Gytre måleren derfor i mange tilfeller 
vise noe mindre strøm enn det som er reelt, fordi den svakeste strømmen i perioder ikke blir fanget 
tilstrekkelig opp av måleren. På lokalitetene er en god del av strømmålingene på alle dyp lavere enn 3-
4 cm/s, og derfor kan man ikke utelukke at lokalitetene på disse dybdene faktisk er noe mer 
strømsterke enn målingene viser for de periodene man har målt lav strøm. I de periodene måleren viser 
tilnærmet strømstille kan strømmen periodevis egentlig være 1 – 2 cm/s sterkere. Målingene på alle 
dyp er således minimumsstrøm all den tid man har indikasjoner på at Gytre strømmålerne måler 
mindre strøm enn sann strøm ved lav strømhastighet. 
 
Man må i denne sammenhengen gjøre oppmerksom på at strømmålerne brukt på denne lokaliteten 
registrerer en verdi på 1,0 cm/s når rotoren ikke har gått rundt i løpet av målentervallet (30 min). 
Terskelverdien er satt til 1,0 cm/s for å kompensere for at rotoren krever en viss strømfart for å drive 
den rundt. Ved de tilfellene der måleren viser verdier under 1,0 cm/s, skyldes dette at rotoren ikke har 
gått rundt i løpet av målentervallet, men at det likevel har vært nok strøm til at måleren har skiftet 
retning i løpet av målentervallet. Strømvektoren for målentervallet blir da regnet ut til å bli lavere enn 
1 cm/s. 
 
En instrumenttest der en Gytre måler (SD 6000) og en Aanderaa måler (RCM7 strømmåler) ble 
sammenlignet, ble utført av NIVA i 1996. Aanderå-måleren har en rotor med litt annen design enn SD 
6000. Testen viste at RCM 7 strømmåleren ga 19 % høyere middelstrømfart enn Gytre måleren 
(Golmen & Nygård 1997). På lave strømverdier viste Gytre måleren mellom 1 og 2 cm/s under 
Aanderaa måleren, dvs at når Gytre måleren viste 1-2 cm/s, så viste Aanderaa måleren 2 – 3 cm/s. 
Dette kan som nevnt forklares ut fra vannmotstanden i rotorburet til en Gytre måler, samt at det er en 
viss treghet i en rotor der rotoren må ha en gitt strømstyrke for å gå rundt. Ved lave strømstyrker går 
større del av energien med til å drive rundt rotoren på en Gytre måler enn på en Aanderaa måler. 
 
Det ble i 1999 utført en ny instrumenttest av samme typer strømmålere som ble testet i 1996 (Golmen 
& Sundfjord 1999). Testen ble utført på en lokalitet på 3 m dyp i 9 dager i januar 1999. I tillegg til 
Anderaa- og SD 6000-målerne stod det en NORTEK 500 kHz ADP (Acoustic Doppler Profiler) 
strømmåler på bunnen. Denne måler strøm ved at det fra måleren sine hydrofoner blir sendt ut en 
akustisk lydpuls med en gitt frekvens (f.eks. 500 kHz) der deler av signalet blir reflektert tilbake til 
instrumentet av små partikler i vannet. ADP strømmåleren har flere celler/kanaler og kan måle strøm i 
flere forskjellige dybdesjikt, f.eks. hver meter i en vannøyle på 50 m. Ved å sammenligne 
strømmålingene på 3 m dyp (Aanderaa- og Gytremåleren) med NORTEK ADP (celle 31, ca 4 m dyp) 
fant en at NORTEK ADP målte en snittstrøm på 5,1 cm/s, Andreaa RCM 7 en snittstrøm på 2,7 cm/s, 
og SD 6000 en snittstrøm på 2,0 cm/s. Man ser at i denne instrumenttesten ligger begge rotormålerne 
langt under ADP måleren når det gjelder strømstyrke.  
 
Våren 2010 utførte Rådgivende Biologer AS en ny instrumenttest av Nortek ADP måler og Gytre SD-
6000 målere i Hervikfjorden i Tysvær i en måned. Gytre målerne hadde en nyere og mer robust type 
syrefast rotorbur i stål, som på en bedre måte registrerer strømmen ved lav strømfart. Nortek ADP 
måleren stod på 46 m dyp på samme riggen som Gytre målerne og målte strømmen oppover i 
vannsøylen. En sammenlignet Nortek målingene med strømmålinger utført med Gytre målerne på 30, 
15 og 5 m dyp. Resultatene viste at det var best samsvar mellom de to instrumentene på 30 m dyp, og 
generelt dårligere samsvar mellom de to instrumentene med økende avstand fra målehodet på Nortek 
ADP måleren. Målingene viste ellers at det var størst forskjell på strømfarten mellom Gytre og Nortek 
ved middels lav strømfart (ca 3-4 til 8-9 cm/s), og noe mindre forskjell ved høyere strømfart. Nortek 
måleren målte ca 1,5 – 2,5 cm/s høyere gjennomsnittlig strømfart enn Gytre måleren ved svak strøm 
(Gytremålinger på 0 – 3 cm/s), ca 3 – 4,5 cm/s høyere strømfart ved Gytremålinger på ca 3 – 10 cm/s, 
og 2 – 3,5 cm/s høyere strømfart ved Gytremålinger på ca 11 – 15 cm/s. 
 


