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parameter): 
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 FORORD 
 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS, utført en resipientundersøkelse 

utenfor settefisklokaliteten Haukå, lok.nr. 13486, i Flora kommune. Undersøkelsen ble utført i henhold 

til krav i gjeldende utslippstillatelse. 

 

Det ble tatt hydrografi i vannsøylen, samlet inn vannprøver fra overflatevannet og tatt prøver av 

sediment for undersøkelse av fauna og kjemiske forhold ved tre stasjoner i resipienten den 22. juni 2016. 

Den 13. september 2016 ble det utført strandsoneundersøkelse av tre stasjoner vest for lokaliteten, samt 

tatt hydrografiprofiler av vannsøylen og vannprøver fra overflatevann. Prøvetakingen 22. juni 2016 ble 

utført av Thomas Tveit Furset, Rådgivende Biologer AS, med assistanse fra innleid båt. 

Strandsoneundersøkelser og prøvetaking 13. september 2016 ble utført av Mette Eilertsen og Joar 

Tverberg, Rådgivende Biologer AS. 

 

Analyser av vannprøver, og kjemiske analyser av sediment, er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse 

AS avd. Bergen. Sortering og artsbestemming av bunnfauna er utført av Åkerblå AS. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved Arne Kvalvik for oppdraget, og for 

lån av båt og assistanse i forbindelse med feltarbeidet. 

 

 

Bergen, 5. april 2017. 
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SAMMENDRAG 
 

Tverberg, J., B. Tveranger & M. Eilertsen 2017 

 Resipientundersøkelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Haukå (lok. nr. 13486) i Flora 

kommune, 2016. Rådgivende Biologer AS, rapport 2407, 83 sider, ISBN 978-82-8308-347-7 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS, utført en resipientundersøkelse 

utenfor settefisklokaliteten Haukå i Flora kommune. Den 22. juni 2016 ble det samlet inn prøver av 

sediment, bunnfauna og overflatevann, samt tatt hydrografiprofil på tre stasjoner C1-C3. Den 13. 

september ble det utført kartlegging av fjæresamfunn på stasjon S1-S3, og tatt vannprøver og 

hydrografiprofil på stasjon C1-C3. Alle er undersøkt før.  

 

Utslippene fra lokaliteten går ut i et 22 m dypt basseng innerst i Haukåvika, som er avgrenset fra 

områdene med en 16 m dyp terskel ut mot et over 200 m dypt basseng av Norddalsfjorden, og dette 

bassenget er igjen avgrenset av flere grunne terskler videre utover, der den dypeste er på ca. 65 m dyp 

ut mot Botnafjorden.  

 

Hydrografiprofilene viste svært lavt oksygeninnhold med 15 % i juni på det dypeste i Norddalsfjorden 

utenfor Haukåvika. I september var oksygeninnholdet ca. 30 %, noe som indikerer en delvis utskiftning 

av dypvann mellom de to målingene. I Haukåvika var det gode oksygenforhold i hele vannsøylen.  

 

Sedimentet ved det dypeste i Haukåvika (C1) og i det dypeste av Norddalsfjorden (C3) hadde, som ved 

tidligere undersøkelser, høyt organisk innhold. Stasjonen mellom disse (C2) hadde lavt organisk 

innhold. Sedimentkvaliteten og innholdet av organisk stoff er i hovedsak som ved undersøkelsene i 2011 

på de to innerste stasjonene, men betydelig redusert på det dypeste i Norddalsfjorden.   

 

Vurdert etter veileder 02:13, fikk bløtbunnsfaunaen ved det dypeste i Haukåvika (C1) i 2016 en tilstand 

dårligere enn i 2011. Veileder 02:2013 er imidlertid mindre egnet for vurdering av forhold nær avløp, 

da de ulike indeksene tar utgangspunkt i en naturtilstand. Vurderingen etter NS 9410:2016, som er ment 

for bruk i områder ved og nær utslipp fra oppdrettsvirksomhet, gir god miljøtilstand i Haukåvika (C1). 

Et svært høyt individtall av bløtbunnfauna i 2016, samtidig som artsantallet økte fra 34 i 2011 til 47 

arter i 2016, er tydelige tegn på at det foregår en høy omsetning av organiske tilførsler i sedimentet.   

 

Faunasamfunnet i ytre deler av Haukåvika havnet i god økologisk tilstand, som i 2011, men svært nær 

moderat og det indikerer en liten påvirkning. Bløtbunnsfauna ved det dypeste i den utenforliggende 

Norddalsfjorden inneholdt få individer og få arter, og fikk moderat økologisk tilstand. Moderat tilstand 

er forårsaket av naturgitte forhold da lave oksygenforhold på det dypeste begrenser dyrelivet. Lavt 

oksygeninnhold i dypvannet er målt i flere fjorder på Vestlandet i samme periode.  

 

Samtlige fjæresoner havnet i god økologisk tilstand, noe de også gjorde i 2011. Stasjonene bar preg av 

ferskvannspåvirkning, og det var litt preg av tilslammede forhold. I 2011 ble det registrert forekomst av 

tare, noe en ikke registrerte i 2016. Dette bør følges opp ved neste undersøkelse. Tabell 1 viser kjemisk 

og biologisk tilstand for alle stedene S1-3 og C1 og C2 i Haukåvika og C3 i Norddalsfjorden i 2016. 

 

Undersøkelsene viser at miljøpåvirkning fra settefiskanlegget primært er avgrenset til det dypeste i 

Haukåvika og nærområdet like utenfor avløpet. Vurdering av forholdene ved selve avløpet etter NS 

9410:2016, viste en bedring fra tilstand 2 = "god" i 2011 til tilstand 1 = "meget god" i 2016. Resultatene 

av undersøkelsene i 2016 tyder på at det indre bassenget i Haukåvika håndterer tilførslene fra utslippet 

tilfredsstillende, selv om en stor forekomst av Capitella capitata medfører at miljøvurderingene av 

bunndyrsamfunnet blir dårligere enn i 2011. Det er lite sannsynlig at utslippene påvirker de 

dypereliggende områdene av Norddalsfjorden utenfor Haukåvika, siden utslippet ligger høyere i 

vannsøylen enn terskeldyp for dette sjøbassenget, samt at det ble registrert betydelig mindre organisk 

innhold i sedimentet ved denne undersøkelsen. Den moderate tilstanden for bunnfaunaen skyldes det 

lave innholdet av oksygen som er begrensende for alt liv. 
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Norddalsfjorden er klassifisert til moderat økologisk tilstand i Vanndirektivsystemets Vann-Nett. Med 

lave oksygenverdier på det dypeste, og moderat tilstand for bløtbunnsfauna i 2016, bekrefter denne 

resipientundersøkelsen dette. Norddalsfjorden er en tersklet fjord, og vil da fra naturgitte forhold kunne 

ha stagnerende vannmasser og periodevis lavt oksygeninnhold.  

 

Tabell 1. Oversikt over klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand ved Haukåvika (C1 og C2) og 

Norddalsfjorden (C3) for de undersøkte elementene i 2016 (M-608:2016 og veileder 02:13). 

Klassifisering av undersøkte parametere er markert med farge. 

 

Haukåvika / Norddalsfjorden C1 C2 C3 S1 S2 S3 

Biologiske 

kvalitets-

elementer 

Klorofyll a I I I - - - 

Bunnfauna IV II III - - - 

Fjæresamfunn - - - II II II 

Fysisk-

kjemiske 

kvalitets-

elementer 

(støtte-

parametere) 

Siktedyp (sommer) II II II - - - 

Total fosfor II I I - - - 

Fosfat II-III I I - - - 

Nitrogen / 

Nitritt+nitrat 
I I I - - - 

Ammonium II II II-III - - - 

Oksygen (ml O2/l) I-II I III-V - - - 

Oksygen metning (%) I I III-V - - - 

TOC i sediment V I V - - - 

Kobber og sink II I II - - - 

Økologisk tilstand  Moderat 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

Sjøområdene utenfor anlegget i Haukå tilhører vannforekomsten Norddalsfjorden (0281010800-C). 

Vannforekomsten er etter EUs vanndirektiv klassifisert med moderat økologisk tilstand basert på 

avrenning fra landbruk, oppdrett og fordi vannforekomsten er tersklet med redusert utskiftning og 

naturlig begrensing av oksygen i dypbassenget (www.vann-nett.no). Vannforekomsten er av typen M4 

= “ferskvannspåvirket beskyttet fjord” basert på følgende: Øøkoregion Nordsjøen nord , polyhalin 18 

– 30 ‰, beskyttet , delvis lagdelt med periodevis stagnerende dypvann og tidevann > 1 meter. 

 

Nordalsfjorden ligger i Flora kommune, vel 5 km øst-nordøst for Florø. Fjorden har sitt utløp til 

Botnafjorden nord for Store Terøya over en terskel på ca 65 m dyp, og mellom Litle Terøya og Grønenga 

over en terskel på ca 38 m dyp. Botnafjorden er videre forbundet med Årebrotsfjorden videre mot vest, 

som igjen løper ut i Norskehavet gjennom Hellefjorden (figur 1). Norddalsfjorden er resipient for 

utslippene fra Marine Harvest Norway AS avd. Haukå i Haukåvika. Fjorden er ca 20 km lang, og har 

sitt utløp mellom fastlandet i nord og øyrekken Store og Litle Terøya. Dette er også avgrensingen av det 

ytre bassenget, der Haukåvika ligger helt i øst. Sørvest for Haukåvika ligger Haukåholmen, og her 

markeres overgangen til neste basseng over en terskel på ca 33 m dyp (figur 2). Videre innover er det 

flere bassenger. Selve Haukåvika er en liten tersklet vik med inntil 22 m dyp, som har en terskel på 16-

17 m dybde ut mot Norddalsfjordens ytterste basseng. Norddalsfjorden er her ca 196 m dyp omtrent 1,3 

km vest for utslippene, og har dybder på mellom 150 og 200 m i det meste av bassenget.  

 

 

Figur 1. Sjøkart over fjordsystemene rundt lokaliteten (gul sirkel). Omkringliggende oppdrettsanlegg 

er vist, og terskeldyp er markert med rødt. 

 

Figur 2. Dybdekart over Norddalsfjorden med lokaliteten Haukå (rødt felt), dybdekoter (svart skrift), 

terskeldyp (rød skrift) og dype punkt (kursiv skrift).  
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OPPDRETTSLOKALITETEN 
 

Avløpsvannet fra anlegget renses via doble båndfilter som står ved siden av hverandre med en lysåpning 

på 300 µm, dette siden mars 2013 for avløpskummen i øst og juni 2014 for kummen i vest. Ved forrige 

resipientundersøkelse var det også doble båndfiltre, men det innerste var på 80 µm og det ytterste på 

300 µm. Avløpsvannet slippes ut i sjø i Haukåvika på rundt 13 m dyp vel 50 m fra land via en rundt 50 

m lang avløpsledning med en dimensjon på 630 mm PEH. Anlegget på Haukå har i perioden 2008 – 

2016 hatt en gradvis økning i produksjonen og produsert mellom 280 og 562 tonn fisk og brukt mellom 

318 og 602 tonn fôr (tabell 2, figur 3). 
 

Tabell 2. Anlegget sin driftshistorikk siden 2008. Fôrmengde og bruttoproduksjon i tonn. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19.12.2016 

Fôrmengde 318 452 362 447 328 433 486 542 602 

Bruttoproduksjon  280 400 315 433 276 445 487 515 562 

 

 

Figur 3. Grafisk oversikt fôrmengde og bruttoproduksjon ved Haukåvika fra 2008 til 2016.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

Resipientundersøkelsen i Haukåvika er gjennomført i henhold til Norsk Standard NS 9410:2016 og 

vannforskriftens klassifiseringsveileder 02:2013 revidert 2015 (Direktoratsgruppa for vanndirektivet 

2013) og omfatter kartlegging og prøvetaking av hydrografiske forhold, vann, sediment, bløtbunnsfauna 

og fjæresamfunn. Feltundersøkelser ble utført i to omganger. Prøvetaking av hydrografiske forhold, 

vann og sediment ble utført 22. juni 2016 av Thomas Tveit Furset, mens det den 13. september ble utført 

prøvetaking av hydrografiske forhold, vann og fjæresamfunn av Joar Tverberg og Mette Eilertsen. 

 

HYDROGRAFI 
 

Temperatur, oksygen-, og saltinnhold samt klorofyll-α i vannsøylen ble målt til bunns på C1-C3 den 22. 

juni 2016 og 13. september 2016 (figur 4, tabell 3). Den 22. juni 2016 ble det i tillegg tatt 

hydrografiprofil ved avløpet. Det ble benyttet en SAIV SD/CTD 204 nedsenkbar sonde som logget hvert 

2. sekund. 

 

 

Figur 4. Oversikt over stasjoner for sedimentprøvetaking, vannprøvetaking, hydrografi og strandsone 

ved Haukåvika.   

 

Tabell 3. Posisjoner for stasjon C1-C3, samt posisjon for hydrografiprofil tatt ved avløpet. 

Stasjon C1 C2 C3 Avløp 

Posisjon nord 61° 38,040' 61° 37,945' 61° 37,828' 61° 38,032' 

Posisjon øst 5° 14,018' 5° 13,705' 5° 12,717' 5° 14,125' 

Dyp 22 m 22 m 196 m 16 m 

Avstand fra avløp 100 m 400 m 1300 m - 
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VANNKVALITET 
 

Det ble samlet inn vannprøver med en Fybikon 1,7 l vannhenter 22. juni 2016 og 13. september 2016 

på stasjon C1-C3, samt ved avløpet den 22. juni 2016 (jf. figur 4, tabell 3). Det ble i tillegg målt siktedyp 

med en standard Secchi-skive. Værforhold ble notert på hver feltøkt. Vannprøvene ble tatt fra 1 og 10 

m dyp for analyse av næringsinnhold, og fra 5 m dyp for analyse av innhold av klorofyll-α. Prøvene for 

næringsinnhold ble fiksert med 4 mol svovelsyre og analysert for total fosfor, total nitrogen, fosfat-P, 

nitrat-N og ammonium-N. Alle prøver ble oppbevart mørk og kjølig. Analyser av vannprøver ble utført 

ved det akkrediterte Eurofins Norge AS avd. Bergen.  

 

Vurderingen av næringssalter, klorofyll-α og siktedyp er gjort etter veileder 02:2013. Veilederens 

klassifiseringssystem for næringssalter gjelder for overflatevann (ca 0 – 15 m dyp), og prøvene tatt på 1 

og 10 meters dyp er vurdert i henhold til denne. Det er videre brukt tabeller for en sommersituasjon. 

Anbefalt sommerperiode er juni til og med august. Ved vurdering av næringssalter er det også tatt 

hensyn til saltholdigheten i den enkelte prøven, basert på hydrografidata innsamlet ved undersøkelsen. 

Alle prøvene innsamlet på 1 og 10 m dyp følger standard tabell for saltholdighet > 18 ‰ (tabell 4). Det 

gjøres oppmerksom på at prøver fra ett enkelttidspunkt ikke gir grunnlag for tilstandsklassifisering, men 

resultatene kan brukes som indikasjoner på tilførsler/tilstand. I henhold til veileder 02:13, er det 

nødvendig med minst 10 prøveserier per år og helst i minst tre år for å fange opp variasjoner mellom år 

og mellom sommer og vinter. 

Tabell 4. Klassifiseringssystem for næringssalter og siktedyp i overflatevann, samt oksygen i dypvann 

ved saltholdighet > 18 ‰ (Klassifisering av miljøtilstand i vann, veileder 02:2013). 

Indeks Type Økologiske tilstandsklasser basert på observert verdi av indeks 

   Kvalitetsklasser → svært god god moderat dårlig svært dårlig 

Over-

flatelag 

sommer 

(juni-

august) 

Total fosfor (μg/l) < 11,5 11,5 - 16 16 - 29 29 - 60 > 60 

Fosfat-fosfor (μg/l) < 3,5 3,5 – 7 7 - 16 16 – 50 > 50 

Total nitrogen (μg/l) < 250 250 – 330 330 - 500 500 - 800 > 800 

Nitrat-nitrogen (μg/l) < 12 12 – 23 23 - 65 65 – 250 > 250 

Ammonium-nitrogen (μg/l) < 19 19 – 50 50 - 200 200 – 325 > 325 

Siktedyp (m) > 7,5 7,5 - 6 6 – 4,5 4,5 – 2,5 < 2,5 

Dypvann 
Oksygen (ml O/l) > 4,5 4,5 – 3,5 3,2 – 2,5 2,5 – 1,5 < 1,5 

Oksygenmetning (%) > 65 65 -50 50 - 35 35 - 20 < 20 

 

SEDIMENTKVALITET 
 

Det ble tatt sedimentprøver på tre stasjoner (C1-C3) for analyse av bunndyrfauna og kjemiske forhold i 

henhold til NS-EN ISO 16665:2014 og NS 9410:2016 (C-undersøkelse) den 22. juni 2016 (figur 4, 

tabell 3). Stasjons-plasseringene tilsvarer prøvepunktene i resipientundersøkelsen i 2011 (Tveranger 

mfl. 2012). 

 

Det ble tatt ett grabbhogg på hver stasjon med en 0,1 m2 stor van Veen-grabb for uttak av sediment for 

vurdering av sedimentkvalitet. Sedimentprøve til kornfordelingsanalyse og glødetap ble tatt fra de 

øverste fem centimeter fra sedimentoverflaten, mens prøve for kjemiske analyser ble tatt fra den øverste 

centimeteren. Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand og grus i sedimentet. 

Analysen blir utført gravimetrisk. De kjemiske analysene omfatter måling av tørrstoff, total organisk 

karbon (TOC), total nitrogen (totN) og total fosfor (totP). Alle kjemiske analyser samt 

kornfordelingsanalyse er utført av Eurofins Norge AS avd. Bergen i samsvar med NS-EN ISO 16665. 

 

Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet ble analysert, men for å kunne benytte klassifiseringen 

i Miljødirektoratets veileder (Molvær m.fl. 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)  
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I henhold til vanndirektivets veileder 02:2013 skal TOC kun benyttes som en støtteparameter til 

vurdering av bløtbunnsfauna for å få informasjon om grad av organisk belastning. Tidligere ble TOC 

benyttet som et kvalitetselement i stedfesting av økologisk tilstand i en vannforekomst. Klassifisering 

av TOC ut fra gjeldende klassegrenser kan gi et uriktig bilde av miljøbelastningen, men inntil bedre 

metodikk er utarbeidet skal klassifiseringen etter veileder 02:13 (SFT 1997) inkluderes, men ikke 

vektlegges. 

 

Det ble også gjort sensoriske vurderinger av prøvematerialet og målt surhet (pH) og redokspotensial 

(Eh) i felt. Måling av pH i sedimentprøvene ble utført med en WTW Multi 3420 med en SenTix 980 

pH-elektrode til måling av pH og en SenTix T-ORP 900 platinaelektrode med intern referanseelektrode 

til måling av redokspotensial (Eh). pH-elektroden blir kalibrert med buffer pH 4 og 7 før hver feltøkt. 

Eh-referanseelektroden gir et halvcellepotensial på +207 mV ved 25 °C, +217 mV ved 10 °C og +224 

mV ved 0 °C (jf. Feil! Fant ikke referansekilden.). Litt ulike halvcellepotensial ved ulike temperaturer l

igger innenfor presisjonsnivået for denne type undersøkelser på ± 25 mV, som oppgitt i NS 9410:2016.  

 

B-UNDERSØKELSE VED AVLØP 

For å få mer utfyllende informasjon om sedimenttilstanden utenfor avløpet ble det tatt grabbhogg med 

en liten grabb den 22. juni 2016 på fem ulike stasjoner fra umiddelbart ved avløpet og i økende avstand 

utover i nordvestlig retning (figur 5). Det ble benyttet en 0,028 m² stor van Veen grabb, og prøvene ble 

undersøkt og vurdert etter standard B-metodikk (NS 9410:2016).  

 

I en standard B-undersøkelse blir bunnsedimentet undersøkt med hensyn på tre sedimentparametere, 

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. 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 

9410:2016. 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. Vurderingen av lokalitetens tilstand blir fastsatt ved en samlet vurdering av gruppe I – III 

parametere etter NS 9410:2016. Stasjon B1, B2 og B3 ble i tillegg undersøkt for kornfordeling, tørrstoff, 

glødetap, TOC, nitrogen og fosfor. 

 

 

Figur 5. Posisjoner for B-stasjoner med gradvis økende avstand fra avløpet. Stasjoner tilsvarer 

stasjoner tatt i 2011. 
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BLØTBUNNSFAUNA 
 

For undersøkelse av bløtbunnsfauna ble tre parallelle sedimentprøver tatt med en 0,1 m2 stor van Veen-

grabb på hver av de tre undersøkte stasjonene (figur 4, tabell 3). Grabben har maksimalt volum 15 l = 

18 cm sedimentdybde i midten av grabben). Sedimentet i prøvene fra hver parallell ble vasket gjennom 

en rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværende materiale ble fiksert med sprit (96 % etanol) og sendt 

til Åkerblå AS for sortering og artsbestemming. Prøvene er tatt i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 

5667-19:2004 og NS-EN ISO 16665:2014. 

 

VURDERING AV ØKOLOGISK TILSTAND  

Det utføres en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av makrofauna (dyr større enn 1 mm) for hver 

enkelt parallell, for gjennomsnittet av antall paralleller og for hver stasjon samlet. Dette for å kunne 

stedfeste en helhetlig miljøtilstand. Vurderingen av tilstand gjøres ut fra et klassifiseringssystem basert 

på en kombinasjon av indekser som inkluderer undersøkelse av diversitet og tetthet (antall arter og 

individer) samt forekomst av sensitive og forurensningstolerante arter (tabell 5).  

Tabell 5. Klassifiseringssystem for bløtbunnsfauna basert på en kombinasjon av indekser (veileder 

02:2013). 

Indeks type Økologiske tilstandsklasser basert på observert verdi av indeks 

   Kvalitetsklasser → svært god god moderat dårlig svært dårlig 

NQI1 sammensatt 0,9 - 0,82 0,82 - 0,63 0,63 - 0,49 0,49 - 0,31 0,31 - 0 

H’ artsmangfold 5,7 - 4,8 4,8 - 3 3 - 1,9 1,9 - 0,9 0,9 - 0 

ES100 artsmangfold 50 - 34 34 - 17 17 - 10 10 - 5 5 - 0 

ISI2012 ømfintlighet 13 - 9,6 9,6 - 7,5 7,5 - 6,2 6,1 - 4,5 4,5 - 0 

NSI ømfintlighet 31-25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

DI individtetthet 0 - 0,30 0,30 - 0,44 0,44 - 0,60 0,60 - 0,85 0,85 - 2,05 

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

 

Det blir brukt seks ulike indekser for å sikre best mulig vurdering av tilstanden på bunndyr. 

Indeksverdien for hver indeks blir videre omregnet til nEQR (normalisert ecological quality ratio), og 

gis en tallverdi fra 0-1. Gjennomsnittet av nEQR verdien for samtlige indekser untatt DI-indeksen brukes 

til å fastsette den økologiske tilstanden på stasjonen (modifisering av veileder 02:2013 i henhold til et 

notat sendt ut fra Miljødirektoratet i mars 2016). 

 

MILJØTILSTAND FOR BLØTBUNNSFAUNA ETTER NS 9410:2016 

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) gjøres vurderingen derfor på grunnlag av artsantallet og artssammensetningen 

etter nærmere beskrivelse i NS 9410:2016 (tabell 6).  

Tabell 6. Grenseverdier benyttet i nærsonen og overgangssonen til vurdering av prøvestasjonens 

tilstandsklasse (fra NS 9410:2016).  

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

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

Miljøtilstand 2 

-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; 

-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 
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FJÆRESAMFUNN 
 

Kartlegging og prøvetaking av fastsittende makroalger ved tre utvalgte fjæresonestasjoner ble utført i 

henhold til metoden for multimetrisk indeks/fjæresamfunn RSLA/RSL etter veileder 02:2013 (figur 6, 

tabell 7). Fjæresoneindeksen er basert på den fysiske beskrivelsen og artssammensetningen i 

fjæresonen.  

Tabell 7. Posisjoner (WGS 84), himmelretning og avstand fra anlegget for strandsonestasjonene ved 

Haukå 13. september 2016. 

Stasjon S1 - Griseskjerhola S2 - Litleneset S3 - Griseryggen 

Posisjon nord: 61° 37,941' 61° 37,895' 61° 37,780' 

Posisjon øst: 5° 13,972' 5° 13,748' 5° 13,507' 

Himmelretning: NNØ N NNV 

Avstand fra avløp: 215 m 420 m 720 m 

 

Stasjonsplasseringen i en vannforekomst skal være mest mulig lik med hensyn på hellingsgrad i fjæren, 

himmelretning, eksponeringsgrad og strøm, jf. veileder 02:2013. Stasjonene ved Haukå ble plassert 

langs sørsiden av Haukåvika, vest-sørvest for anlegget. Stasjonene hadde tilnærmet lik himmelretning 

og nokså lik eksponeringsgrad, med muligens noe høyere eksponeringsgrad på stasjonen lengst vest. 

Stasjonene er derfor mulige å sammenlikne direkte, og gir en god indikasjon på tilstanden i fjæresonen 

i området.  

 

 

Figur 6. Stasjoner for undersøkelse av strandsone ved Haukå. Kartgrunnlag fra 

https://kart.fiskeridir.no.  
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Et avgrenset område på ca 10 m langs fjæresonen ble kartlagt fra øvre strandsone til øvre sjøsone. 

Habitat i fjæren og fysiske forhold ble beskrevet ved hjelp av stasjonsskjema fra veileder 02:2013 (se 

vedlegg 1), deretter ble forekomster og dekningsgrad av makroalger og fauna estimert etter en 

semikvantitativ skala fra 1-6. Denne skalaen ble revidert i 2011, men er ikke ved dags dato inkorporert 

i utregningen av multimetrisk indeks. For selve utregningen av multimetrisk indeks og økologisk tilstand 

for fjæresonen må en derfor regne om til en skala fra 1-4 (tabell 8) etter veileder 02:2013. Arter en ikke 

kunne identifisere i felt ble fiksert med formalin i bokser merket med stasjonsnavn, dato og prøvested, 

og tatt med til laboratoriet for nærmere artsbestemmelse. 

 

På prøvedagen var det tilnærmet totalt skydekke, med moderate lysforhold. Grunnet ferskvannssjikt var 

det relativt dårlig sikt (2-4 m), med bedre sikt lenger ute i fjorden enn innerst i Haukåvika. Vind- og 

bølgeforholdene var gode, med tilnærmet vindstille og bølgefritt. 

Tabell 8. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ kartlegging av dekningsgrad og forekomst av 

fastsittende makroalger er delt inn i seks klasser etter 02:2013 og har et høyere detaljnivå enn skalaen 

som blir benyttet til utregning av fjæresoneindeks. 

% dekningsgrad Skala for kartlegging Skala for indeksberekning 

Enkeltfunn 1 1 

0-5 2 
2 

5-25 3 

25-50 4 
3 

50-75 5 

75-100 6 4 

 

 

VURDERING AV ØKOLOGISK TILSTAND 

Vannforekomsten Norddalsfjorden (ID: 0281010800-C) er kategorisert som vanntypen ferskvanns-

påvirket beskyttet fjord. Økologisk tilstand av fjæresamfunnet er vurdert etter veileder 02:2013 ved 

utregning av multimetrisk indeks/fjæresoneindeks for vanntype RSL4; ferskvannspåvirket fjord (se  

tabell 9). Fjæresoneindeksen er basert på den fysiske beskrivelsen av fjæresonen og tilstedeværelse og 

omfang av fastsittende alger. Økologisk status er beregnet ut fra en artsliste som er tilpasset vanntypen 

som har blitt undersøkt. En viser til veileder 02:2013 for detaljert beskrivelse av multimetrisk indeks. 

 

Tabell 9. Oversikt over kvalitetselement som inngår i multimetrisk indeks av makroalgesamfunn for 

RSL4 – Ferskvannspåvirket fjord. 

Fjæresoneindeks Økologiske statusklasser basert på observert verdi av indeks 

Statusklasser → Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Parametre      

Normalisert artsantall >25-45 >16-25 >9-16 >4-9 0-3 

% Andel grønnalger 0-25 >25-30 >30-40 >40-60 >60-100 

% Andel rødalger >30-100 >23-30 >16-23 >10-16 0-10 

ESG1/ESG2 >0,65-1 >0,5-0,65 >0,35-0,5 >0,1-0,35 0-0,1 

% Andel opportunister 0-16 >16-23 >23-36 >36-41 >41-100 

nEQR verdier 0,8-1,0 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 
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RESULTAT 
 

HYDROGRAFI 
 

Det ble målt temperatur, oksygeninnhold, 

saltinnhold og klorofyll α i vannsøylen ved 

stasjon C1-C3 den 22. juni og 13. september 

2016, samt ved avløpet den 22. juni 2016 

(figur 7). Målingene ble gjort til bunn på ca 

15,5 m dyp ved avløpet, 22 m dyp ved stasjon 

C1 og C2, og 193 m dyp ved C3. 

 

Profilene tatt 22. juni 2016 viste til tilsvarende 

forhold ved avløpet og stasjon C1 og C2. En 

hadde et noe brakt overflatelag, med et 

saltinnhold som økte raskt til 32-34 ‰ ved 5 

m dyp, før innholdet økte jevnt videre nedover 

i vannsøylen til knappe 35 ‰ ved bunn. 

Temperaturen sank jevnt fra ca 13,5 °C i 

overflaten til 7,8 °C ved 22 m dyp. 

Oksygeninnholdet økte forholdsvis jevnt 

nedover i vannsøylen. Ved bunn på ca 15,5 m 

dyp ved avløpet var oksygeninnholdet ca 10,6 

mg O/l, tilsvarende en metning på ca 112 %. 

Ved bunn på ca 22 m var oksygeninnholdet ca 

8,9 mg O/l (6,3 ml O/l, 94 %) og 10,0 mg O/l 

(7,0 ml O/l, 105 %) på henholdsvis stasjon C1 

og C2, tilsvarende tilstand I = "svært god" 

etter veileder 02:13. Klorofyll α-innholdet 

målt med sonde økte svakt til ca 12-14 m dyp 

der innholdet var rundt 2,2 μg/l, før det raskt 

økte til et maksimum på 7-7,5 μg/l på 15-18 

m dyp.    

 

Profilene fra 13. september 2016 var 

tilsvarende for stasjon C1 og C2. 

Overflatevannet var mer ferskvannspåvirket 

enn i juni, med et saltinnhold på ca 15 ‰. 

Saltinnholdet økte jevnt nedover mot bunn på 

ca 22 m dyp, hvor innholdet var ca 31 ‰, noe 

som var ca 4 ‰ lavere enn i juni. 

Temperaturen var jevnt høyere i september 

enn i juni, med ca. 15,5 °C i overflaten og ca 

13 °C ved bunn på stasjon C1 og C2. 

Oksygeninnholdet var høyes i overflaten, med 

ca. 8,5 mg O/l (93-97 %), før det sank jevnt 

mot bunn. Ved bunn på 22 m dyp var 

oksygeninnholdet ca 6,3 mg O/l (4,4 ml O/l, 

72 %) og 6,8 mg O/l (4,8 ml O/l, 79 %) på 
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henholdsvis stasjon C1 og C2. Oksygeninnholdet var lavere i september enn i juni, men fortsatt innen 

tilstand I = "svært god" for C2. C1 havnet innen tilstand II = "god", men nær tilstand I. 

Klorofyllinnholdet målt med sonde var høyest i overflaten med ca 5 μg/l, før det sank jevnt mot bunn. 

 

Stasjon C3 ble tatt i resipienten i Norddalsfjorden, hvor det er ca 195 m dypt (figur 7). Profilen fra 22. 

juni 2016 viste at fjorden var moderat ferskvannspåvirket, med et saltinnhold på ca 26 ‰ på 1 m dyp. 

Saltinnholdet økte relativt raskt til ca 34 ‰ på 8 m dyp, før det økte svakt mot bunn ved 193 m dyp, 

hvor innholdet var 35,3 ‰. I september 2016 var overflatevannet mer ferskvannspåvirket, med ca 18 ‰ 

på 1 m dyp. Saltinnholdet økte raskt til ca 29 ‰ på 8 m dyp, før det var relativt stabilt ned til ca 45 m 

dyp. Herfra og til ca 60 m dyp steg saltinnholdet relativt raskt fra 32 til 34 ‰. Videre nedover i 

vannsøylen steg saltinnholdet sakte til 35,1 ‰ ved bunn. 

 

Temperaturen i juni 2016 ved stasjon C3 viste et liknende forløp som lenger inne i Haukåvika, med raskt 

synkende temperatur ned til ca 20 m dyp, før den stabiliserte seg rundt 7,8 °C ned mot bunn. I september 

2016 var overflatetemperaturen ca 2 °C høyere enn i juni, og temperaturen viste svak nedgang ned til ca 

40 m dyp. Herfra til ca 70 m dyp sank temperaturen raskt fra 12,9 °C til 7,9 °C. Videre nedover i 

vannsøylen var temperaturen stabil.  

 

Oksygeninnholdet ved stasjon C3 varierte relativt mye nedover i vannsøylen i juni 2016. Innholdet var 

ca 7,0 mg O/l (80 %) i overflaten, og steg raskt til 10,7 mg O/l på 10 m dyp. Oksygeninnholdet sank så 

gravid ned til 7,9 mg O/l ved ca 40 m dyp. Innholdet var stabilt ned til ca 70 m dyp, før det begynte å 

synke nedover mot bunn. Ved bunn på ca 193 m dyp var oksygeninnholdet 1,4 mg O/l (1,0 ml O/l, 15 

%), tilsvarende tilstand V = "svært dårlig". Oksygenmålingen i september 2016 viste også varierende 

oksygeninnhold nedover i vannsøylen. Innholdet i overflaten var ca 8,8 mg O/l (98 %), og det sank ned 

mot ca 10 m dyp, hvor innholdet var 7,6 mg O/l (90 %). Herfra økte oksygeninnholdet jevnt til ca 8,6 

mg O/l på 60 m dyp, før det sank videre nedover i vannsøylen. Ved bunn på ca. 193 m dyp var 

oksygeninnholdet 4,1 mg O/l (2,9 ml O/l, 43 %), tilsvarende tilstand III = "moderat". Økningen i 

oksygeninnhold kan tyde på en delvis utskiftning av bunnvannet mellom de to målingene i juni og 

september 2016. 

 

Klorofyll-α-målingene målt med sonde viste en klorofylltopp på ca 20 m dyp med 7,5 μg klorofyll α/l i 

juni 2016. I september 2016 var klorofyllinnholdet høyest i overflaten med ca 4,5 μg/l på 1 m dyp. 

 

VANNKVALITET 
 

Det ble samlet inn vannprøver ved stasjon C1-C3 den 22. juni og 13. september 2016 ved Haukå, og 

resultatene er vurdert for en sommersituasjon (tabell 10). Prøver fra bare noen få enkelte tidspunkt gir 

ikke grunnlag for tilstandsklassifisering etter veileder 02:2013, men kan brukes som indikasjon på 

tilførsler. 

 

På de to prøvetidspunktene framstod Haukåvika og Norddalsfjorden som relativt næringsfattig. En så 

generelt noe høyere verdier for de ulike næringsstoffene i september enn i juni 2016, men verdiene lå 

stort sett innenfor tilstandsklasse I= "svært god" (tabell 10). Unntakene var innholdet av 

nedbrytningsproduktet ammonium-N i september 2016, som lå innenfor klasse II = "god" for på 1 m 

dyp på stasjon C1-C3 og på 10 m dyp på C1 og C2, med 26-50 μg/l. På 10 m dyp på stasjon C3 var 

innholdet av ammonium-N i klasse III = "moderat" med 69 μg/l.  

 

På stasjon C1 var innholdet av totalt fosfor og fosfat-P innenfor tilstand II-III = "god"-"moderat" i 

september 2016, mens en på 10 m dyp på stasjon C2 i juni 2016 så noe forhøyde verdier av total fosfor 

og fosfat-P, tilsvarende henholdsvis tilstand III = "moderat" og II = "god". Sikten var noe redusert i 

september 2016 i forhold til i juni 2016. 
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Klorofyllprøvene tatt på 5 m dyp viste alle verdier under 1,4 μg/l, tilsvarende tilstandsklasse I = "svært 

god". Sondeprofilene viste klorofyllinnhold på 5 m dyp i juni 2016 på 1,0 μg/l ved C1, 0,6 μg/l ved C2 

og 0,4 μg/l ved C3. Tilsvarende var innholdet av klorofyll i sondeprofilene fra september 2016 på 5 m 

dyp 0,9 μg/l på stasjon C1, 1,3 μg/l på C2 og 1,7 μg/l på C3. Alle disse verdiene tilsvarer tilstand I = 

"svært god". 

Tabell 10. Innhold av næringssalter, siktedyp og klorofyll-α ved tre stasjoner ved Haukåvika 22. juni og 

13. september 2016. Prøvene for næringssalter er hentet på 1 og 10 m dyp, mens prøvene for klorofyll-

α er hentet fra 5 m dyp. Fargesetting etter veileder 02:2013 klassifisering av tilstand ved saltholdighet 

over 18 ‰ for en sommersituasjon er benyttet, der blå = tilstandsklasse I, grønn = II, gul = III, oransje 

= IV og rød = V. 

St 

Dyp Ptot Fosfat-P Ntot Nitrat-N 
Ammo-

nium-N 

N:P-

forhold 
Siktedyp 

Klorofyll-

α 

(m) (μg/l) (μg/l) (μg/l) (μg/l) (μg/l)  (m) (μg/l) 

 22/6 13/9 22/6 13/9 22/6 13/9 22/6 13/9 22/6 13/9 22/6 13/9 22/6 13/9 22/6 13/9 

C1 
1 5,7 15 <1 5,3 82 210 <1 7,3 <3 50 14:1 14:1 

11 7 ≤1,0 ≤0,8 
10 5,8 13 1,7 8,5 59 140 <1 3,9 <3 36 10:1 11:1 

C2 
1 5,5 9,2 1,1 1,6 92 210 <1 5,2 8,0 26 17:1 23:1 

12 7,5 ≤0,7 ≤1,1 
10 17 8,5 3,8 3,4 200 140 <1 5,6 <3 43 12:1 16:1 

C3 
1 3,7 11 2,0 2,1 130 190 <1 4,4 4,5 26 35:1 17:1 

14 6,5 ≤0,6 ≤1,4 
10 5,8 5,2 1,9 1,3 210 170 <1 <1 17 69 36:1 33:1 

 

 

SEDIMENTKVALITET 
 

BESKRIVELSE AV PRØVENE 

På stasjon C1 fikk en fra ca. 22 m dyp opp vel ¾ grabb (15 cm) gråbrun og luktfri prøver med myk 

konsistens. Prøvene bestod av ca. 60 % sand, 30 % silt og 10 % organisk materiale (tabell 11). 

Parallellene hadde pH-verdier fra 7,20 til 7,24 og verdier for redokspotensial (Eh) på 16 til 201 mV, og 

parallellene havnet i tilstand 1 = "meget god" til 2 = "god" etter NS 9410:2016 (tabell 12). 

 

   
 

C1B C1B 
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På stasjon C2 fikk en fra ca 22 m dyp opp vel ¼ til knapt ½ grabb (5-8,5 cm) gråbrun og luktfri prøver 

med myk konsistens. Prøvene bestod av ca 10 % grus, 60 % sand, 30 % silt og spor av organisk materiale 

(tabell 11). Parallellene hadde pH-verdier fra 7,16 til 7,33 og Eh på 201 til 327 mV, og parallellene 

havnet i tilstand 1 = "meget god". 

 

   
 

På stasjon C3 fikk en fra ca. 196 m dyp opp full grabb (18 cm) gråbrun og luktfri prøver med mjuk 

konsistens. Prøvene bestod av ca. 10 % sand, 50 % silt, 10-20 % leire og 20-30 % organisk materiale 

(tabell 11). Det var en del tomme skjell i grabben prøvene. Parallellene hadde pH-verdier fra 7,40 til 

7,50 og Eh på 62 til 90 mV, og parallellene havnet i tilstand 1 = "meget god". 

 

   
 

Tabell 11. Feltbeskrivelse av sedimentprøvene som ble samlet inn ved undersøkelsen 22. juni 2016. 

Stasjon C1 a/b/c C2 a/b/c C3 a/b/c 

Prøvetykkelse (cm) 15 8,5 / 8,5 / 5 18 

Gassbobling i prøve Nei Nei Nei 

H2S lukt  Nei Nei Nei 

P
ri

m
æ

r-
 

se
d
im

en
t 

(%
):

 

Skjellsand - - - 

Grus - 10 - 

Sand  60 60 10 

Silt  30 30 50 

Leire - - 20 / 10 / 10 

Mudder 10 Spor 20 / 30 / 30 

 

C2A C2A 

C3A C3A 
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Tabell 12. Prøveskjema B2 for de ulike parallellene fra de tre stasjonene fra undersøkelsen 22. juni 

2016. 

Gr Parameter Poeng Prøvenummer   

C1 C2 C3   

A B C A B C A B C   
      

                    

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

  pH verdi 7,20 7,24 7,21 7,33 7,28 7,16 7,40 7,41 7,50   

II Eh verdi 110 16 201 306 201 327 90 62 72   

  pH/Eh frå figur 0 2 0 0 0 0 1 1 1   

  Tilstand prøve 1 2 1 1 1 1 1 1 1   

    Buffertemp: 16,2 °C  Sjøvasstemp: 15,7 °C  Sedimenttemp: 9,9 °C     

    pH sjø: 7,52  Eh sjø: 314 mV  Referanseelektrode: +217 mV     

  Gassbobler Ja=4 Nei=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Farge Lys/grå = 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

    Brun/sv = 2   

    Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Lukt Noko = 2                     

III   Sterk = 4                     

    Fast = 0                     

  Konsistens Mjuk = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

    Laus = 4                     

    <1/4 =0                     

  Grabb- 1/4 - 3/4 = 1       1 1 1         

  volum > 3/4 = 2 2 2 2       2 2 2   

  Tjukkleik 0 - 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  på 2 - 8 cm = 1                     

  slamlag > 8 cm = 2                     

    SUM: 5 5 5 4 4 4 5 5 5   

  Korrigert sum (*0,22) 1,1 1,1 1,1 0,88 0,88 0,88 1,1 1,1 1,1   

  Tilstand prøve 2 2 2 1 1 1 2 2 2   

                          

II + Middelverdi gruppe II+III 0,55 1,55 0,55 0,44 0,44 0,44 1,05 1,05 1,05   

III Tilstand prøve 1 2 1 1 1 1 1 1 1   
                          

 

 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Resultatene fra kornfordelingsanalysen viser at det er variasjon i sedimenterende forhold på stasjonene 

fra undersøkelsen. Andelen finstoff (leire og silt) var størst på stasjon C3, med ca. 97 %. De to stasjonene 

inne i Haukåvika, C1 og C2, hadde større andeler sand, henholdsvis ca. 43 og 38 %. På C2 var det også 

relativt mye grus, en andel på ca. 25 % (tabell 13, figur 8). 

 

Tørrstoffinnholdet i sedimentprøver vil kunne variere, med lavt innhold i prøver med mye organisk 

materiale, og høyere innhold i prøver som inneholder mye mineralsk materiale. Tørrstoffinnholdet var 

høyt på stasjon C3 (ca. 75 %), moderat høy på stasjon C2 (42 %) og lavt på C3 (ca. 22 %) (tabell 13). 

 

Glødetapet var svært lavt på stasjon C2 med ca. 3,6 %, moderat høyt på C1 med ca. 10,9 % og høyt på 

stasjon C3 med ca. 20,4 % (tabell 13). Glødetapet er et indirekte mål på innholdet av organisk materiale 

(TOC) i sedimentet. Målt direkte var innholdet av TOC høyt på stasjon C1 og C3 og lavt på stasjon C2. 

Dette gjelder også når en normaliserer for teoretisk mengde finstoff på de ulike stasjonene, og stasjon 

C1 og C3 havner i tilstandsklasse V = "svært dårlig" mens stasjon C2 havner i tilstand I = "svært god". 

Normalisert TOC blir bare benyttet som et supplement til vurdering av bløtbunnsfauna for å få 

informasjon om organiske belastning (02:2013). 
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Figur 8. Kornfordeling i sedimentet på stasjon C1-C3 (til venstre) og B1-B3 (til høyre) ved Haukå 22. 

juni 2016. Figuren viser kornstørrelse i mm langs x-aksen og henholdsvis akkumulert vektprosent (linje) 

og andel (stolper) i hver størrelseskategori langs y-aksen. Vertikale linjer indikerer grense mellom 

leire/silt og sand, og mellom sand og grus. 

Innholdet av næringssalter i sedimentet var varierende mellom stasjonene (tabell 13). Innholdet av 

fosfor var lavt på stasjon C2 og C3 med henholdsvis 0,76 og 0,86 mg P/g, og høyere på stasjon C1 med 

3,2 mg P/g. Innholdet av nitrogen var lavt på stasjon C2 med 0,7 mg N/g, noe forhøyet på stasjon C2 

med 3,6 mg N/g og høyt på stasjon C3 med 6 mg N/g. Ved gode nedbrytingsforhold er innholdet av 

fosfor vanligvis en del lavere enn innholdet av nitrogen. Dette ser en kun på stasjon C3, selv om 

nedbrytingsforholdene her trolig er moderate, noe som nok mest henger sammen med at det trolig ikke 

er oppdrettsrelaterte fosfortilførsler her.  

 

Med hensyn på nivået kobber og sink i sediment havnet alle stasjonene innenfor tilstandsklasse I = 

«bakgrunn» og II= «god» for kobber og sink (veileder M-608). 

 

Det ble også tatt kornfordelingsanalyse av sediment fra tre av B-stasjonene i undersøkelsen. Resultatene 

indikerer lite sedimenterende forhold der andelen finstoff (leire og silt) var lavt på stasjon B1 (1,9 %) 

og moderat høyt på stasjonene B1 og B3, henholdsvis vel 16 og ca. 27 %. Ellers inneholdt prøvene mest 

sand (66 – 96 %) og en mindre andel grus (tabell 13, figur 8). 
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Tabell 13. Tørrstoff, organisk innhold, kornfordeling og innhold av fosfor, nitrogen, kobber og sink i 

sedimentet fra tre C-stasjoner og tre B-stasjoner ved Haukåvika 22. juni 2016.Tilstand er markert med 

tall, som tilsvarer tilstandsklassifisering etter veileder 02:2013 og TA-2229:2007. Alle resultat for kjemi 

er presentert i vedlegg 3.. 

Stasjon Enhet C1 C2 C3 B1 B2 B3 

Leire & silt % 56,9 39,9 96,8 16,4 1,9 26,6 

Sand % 42,6 38,2 3,2 80,5 96,2 66,0 

Grus % 0,5 25,3  0,0 3,1 1,9 7,4 

Tørrstoff % 42 74,7 21,7 44,1 47,9 33,9 

Glødetap % 10,9 3,63 20,4 14,8 11,3 19,9 

TOC mg/g 46 8 54 60 41 68 

Normalisert TOC mg/g 53,76 (V) 18,82 (I) 54,57 (V) 75,05 (V) 58,66 (V) 81,22 (V) 

Fosfor (P) mg/g 3,2 0,76 0,86 19 13 11 

Nitrogen (N) mg/g 3,6 0,7 6 5,6 3,7 5 

Kobber (Cu) mg/kg 44 (II) 8 (I) 26 (II) 23 (II) 18 (I) 22 (II) 

Sink (Zn) mg/kg 110 (II) 41 (I) 110 (II) 300 (III) 230 (III) 240 (III) 

 

I de samme prøvene ble det målt et moderat høyt tørrstoffinnhold (34 – 48 %). Glødetapet var moderat 

høyt på stasjon B2 med 11,3 %, noe forhøyet på stasjon B1 (ca. 15 %) og høyt på stasjon B3 med ca. 20 

%. Målt direkte var innholdet av TOC høyt på alle stasjonene. Normalisert TOC var også høyt der alle 

stasjoner havnet i tilstandsklasse V = "svært dårlig". 

 

Innholdet av næringssalter i sedimentprøvene var høyt for fosfor og noe forhøyet for nitrogen, noe som 

naturlig nok henger sammen med tilførsler fra utslippet (tabell 13). Innholdet av fosfor var høyt og lå 

mellom 11 og 19 mg P/g. Innholdet av nitrogen var noe forhøyet på stasjon B2 (3,7 mg N/g) og høyt på 

stasjonene B1 og B3 med henholdsvis 5,6 og 5 mg N/g.   

 

Med hensyn på nivået av kobber i sediment havnet alle stasjonene innenfor tilstandsklasse I = 

«bakgrunn» og II= «god» for kobber og klasse III= «moderat» for sink.    

 

B-UNDERSØKELSE VED AVLØP 

 

I tillegg til C-undersøkelsen ble det utført B-undersøkelse av sedimentet på fem stasjoner nær avløpet 

(jf. figur 4). 

 

På stasjon B1 fikk en fra ca. 16 m dyp omtrent ved utslippet opp ca. ½ grabb gråbrun og luktfri prøve 

med myk konsistens. Prøven inneholdt en del terrestrisk organisk materiale, bl.a. sagflis. Prøven bestod 

av ca. 20 % organisk materiale og 80 % primærsediment, derav ca. 60 % sand og 40 % silt. i prøven var 

det 7 flerbørstemark. 
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På stasjon B2 fikk en fra ca. 19 m dyp opp ca. ½ grabb gråbrun og luktfri prøve med myk konsistens. 

Prøven bestod av ca. 20 % organisk materiale, mye av dette terrestrisk, og 80 % primærsediment, derav 

ca. 60 % sand og 40 % silt. I prøven var det 6 børstemark. 

 

   
 

På stasjon B3 fikk en fra ca. 20 m dyp opp ca. ½ grabb gråbrun og luktfri prøve med mjuk konsistens. 

Prøven bestod av ca. 20 % organisk materiale, derav mye terrestrisk, og 80 % primærsediment, derav 

ca. 60 % sand og 40 % silt. I prøven var det 3 børstemark. 
 

   
 

På stasjon B4 fikk en fra ca. 23 m dyp opp ca. ½ grabb gråbrun og luktfri prøve med mjuk konsistens. 

Prøven bestod av ca. 20 % organisk materiale, derav mye terrestrisk, og 80 % primærsediment, derav 

ca. 60 % sand og 40 % silt. I prøven var det 3 børstemark. 
 

   
 

På stasjon B5 fikk en fra ca. 24 m dyp opp knapt ¾ grabb gråbrun og luktfri prøve med myk konsistens. 

Prøven bestod av ca. 10 % organisk materiale, derav mye terrestrisk, og 80 % primærsediment, derav 

ca. 60 % sand og 40 % silt. I prøven var det 6 børstemark. 
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Tabell 14. Prøveskjema B1 for B-undersøkelsen ved avløpet til Haukå. 

Prøvetakingspunkt: B1 B2 B3 B4 B5 

Posisjon nord: 61° 38, 032' 038' 046' 058' 057' 

Posisjon øst:  05° 14, 125' 122' 106' 063' 031' 

Avstand fra avløp, ca (m) 0 – 1 11 30 72 95 

Dyp (meter) 16 19 20 23 24 

Antall forsøk 1 1 1 1 1 

Spontan bobling      

Bobling v/prøvetaking      

Sedimentdybde (cm) 6 6 6 6 8 

Andel slam/organisk (%) 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 

Andel blåskjellrester (%)      

Andel primærsediment (%) 80 % 80 % 80 % 80 % 90 % 

ordeling av primær-

sediment 

Leire      

Silt 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

Sand 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Grus      

Skjellsand      

Steinbotn      

Fjellbotn      

Pigghudinger, antall      

Krepsdyr, antall      

Bløtdyr, antall      

Børstemark, ca. antall 7 6 3 3 6 

Andre dyr, totalt antall      

Beggiatoa      

Fôr      

Fekalier        
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Tabell 15. Prøveskjema B2 for B-undersøkelsen ved avløpet til Haukå. 

Gr Parameter Poeng Prøvenummer Indeks 

B1 B2 B3 B4 B5 

Bunntype: B (bløt) eller H (hard) B B B B B   
      

          
  

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

  pH verdi 7,38 7,37 7,39 7,42 7,46   

II Eh verdi 245 80 105 87 90   

  pH/Eh fra figur 0 1 0 1 1 0,60 

  Tilstand prøve 1 1 1 1 1   

  Tilstand gruppe II 1         

  Buffertemp: 16,2 °C  Sjøvanntemp: 15,7 °C  Sedimenttemp: 9,9 °C 

  pH sjø: 7,52  Eh sjø: 314 mV  Referanseelektrode: +217 mV 

  Gassbobler Ja=4 Nei=0 0 0 0 0 0   

  Farge Lys/grå = 0 
1 1 1 1 1 

  

    Brun/sv = 2   

    Ingen = 0 0 0 0 0 0   

  Lukt Noe = 2             

III   Sterk = 4             

    Fast = 0             

  Konsistens Myk = 2 2 2 2 2 2   

    Løs = 4             

    <1/4 =0             

  Grabb- 1/4 - 3/4 = 1 1 1 1 1 1   

  volum > 3/4 = 2             

  Tykkelse 0 - 2 cm = 0 0 0 0 0 0   

  på 2 - 8 cm = 1             

  slamlag > 8 cm = 2             

    SUM: 4 4 4 4 4   

  Korrigert sum (*0,22) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

  Tilstand prøve 1 1 1 1 1   

  Tilstand gruppe III 1         
                  

II + Middelverdi gruppe II+III 0,44 0,94 0,44 0,94 0,94 0,74 

III Tilstand prøve 1 1 1 1 1   
                  

  Tilstand 1 2 3 4     

  pH/Eh Korr. sum <1,1 1,1-<2,1 2,1-<3,1 >3,1     

  Indeks Middelverdi 
LOKALITETSTILSTAND 1       

 

 

BLØTBUNNSFAUNA 
 

Stasjon C1 

Artsantallet i de tre grabbene var normalt i grabb a og b med henholdsvis 28 og 34 arter, og litt lavt i 

grabb c med 19 arter. Samlet verdi for artsantall lå på 47, som er normalt, mens middelverdien var på 

27. Normalt gjennomsnittlig artsantall i henhold til veileder 02:2013 er 25-75 arter per grabb. 

Individantallet var svært høyt med 1344 i grabb a, 1999 i grabb b og 1400 i grabb c. Samlet verdi for 

individantall lå på 4743, mens middelverdien var 1581. Normalt gjennomsnittlig individantall i henhold 

til veileder 02:2013 er 50-300 per grabb.  

 

Hyppigst forekommende art ved stasjonen var den forurensningsindikerende flerbørstemarken Capitella 

capitata (NSI-gruppe 5), som utgjorde omtrent 79 % av det totale individantallet (tabell 20). Nest 

hyppigst forekommende art ved stasjonen var den forurensningstolerante og opportunistiske 

flerbørstemarken Pseudopolydora paucaibranchiata (NSI-gruppe 4), som utgjorde omtrent 11 % av det 

totale individantallet. Den tredje hyppigst forekommende art ved stasjonen var den 

forurensningsindikerende flerbørstemarken Malococeros fuliginosus (NSI-gruppe 5), som utgjorde 

omtrent 3 % av det totale individantallet. Blant de ti hyppigst forekommende artene var 4 av 9 NSI-

kategoriserte arter forurensningsindikerende eller -tolerante og opportunistiske, og 

forurensningsindikatoren C. capitata dominerte betydelig. 
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Basert på stasjonen sin nEQR-verdi for grabbgjennomsnitt og stasjonsgjennomsnitt ble stasjonen totalt 

sett klassifisert med tilstandsklasse "dårlig" etter veileder 02:2013 (tabell 16). Indeksverdiene for 

NQI1, og mangfoldsindeksene etter H' og ES100 lå innenfor tilstandsklasse "dårlig" for samtlige 

paralleller, mens ISI2012-verdiene lå innenfor klasse "moderat". NSI- og DI-verdiene lå innenfor klasse 

"svært dårlig" for alle paralleller, unntatt NSI-verdien for grabb b som var innenfor tilstandsklasse 

"dårlig". Stasjonen synes best representert ved tilstandsklasse "dårlig" og framstår som påvirket av 

organiske tilførsler. 

 

Klassifisering av bløtbunnsfauna i forhold til grenseverdier fra NS 9410:2016 viser at stasjon C1 havnet 

i miljøtilstand 2 = " god" på grunnlag av tallet på arter og sammensetningen av arter. 

 

Tabell 16. Artsantall (S), individantall (N), jevnhetsindeks (J'), maksimal Shannon-indeksverdi (H'max), 

NQI1-indeks, artsmangfold uttrykt ved Shannon-Wiener (H') og Hurlberts indeks (ES100), ISI2012-indeks, 

NSI-indeks og DI-indeks i grabb a, b og c på stasjon C1 i Haukåvika 22. juni 2016. Middelverdi for 

grabb a, b og c angitt som Ḡ, mens stasjonsverdien er angitt som Ṧ. Til høyre for sistnevnte kolonner 

står middelverdien for nEQR-verdiene for samtlige indekser unntatt DI-indeksen. Tilstandsklasser er 

angitt med farge etter tabell 5. Enkeltresultat er presentert i vedlegg 4. 

Haukåvika C1 a b c Ḡ Ṡ nEQR Ḡ nEQR Ṡ 

S 28 34 19 27,0 47   

N 1344 1999 1400 1581 4743   

J' 0,192 0,266 0,237 0,232 0,240   

H'max 4,807 5,087 4,248 4,714 5,555   

NQI1 0,406 0,432 0,366 0,401 0,434 0,301 0,338 

H' 0,923 1,353 1,007 1,094 1,333 0,239 0,287 

ES100 7,557 6,881 6,772 7,070 8,287 0,283 0,331 

ISI2012 7,090 6,585 7,241 6,972 7,453 0,519 0,593 

NSI 7,709 10,533 7,582 8,608 8,873 0,172 0,177 

DI 1,078 1,251 1,096 1,142 1,142   

Samlet      0,303 0,345 

 

Stasjon C2 

Artsantallet i de tre grabbene var normalt med 45-49 arter (tabell 17). Samlet verdi for artsantall lå på 

74, mens middelverdien var 47. Individantallet var høyt med 647-983 individer per grabb. Samlet verdi 

for individantall lå på 2328, mens middelverdien var på 776 individ. 

 

Hyppigst forekommende art ved stasjonen var den forurensningstolerante og opportunistiske 

flerbørstemarken Pseudoploydora paucibranchiata (NSI-gruppe 4), som utgjorde omtrent 60 % av det 

totale individantallet (tabell 20). Nest hyppigst forekommende art ved stasjonen var den tolerante 

flerbørstemarken Spiophanes kroyeri (NSI-gruppe 3), som utgjorde omtrent 15 % av det totale 

individantallet. Den tredje hyppigst forekommende art ved stasjonen var den forurensningssensitive 

flerbørstemarken Streblosoma intestinale (NSI-gruppe 1), som utgjorde omtrent 3 % av det totale 

individantallet. Stasjonen var preget av arter klassifisert hovedsakelig i NSI-gruppe 1-4, med enkelte 

forurensningsindikatorer tilstede, og den forurensningstolerante og opportunistiske P. paucibranchiata 

dominerte. 

 

Basert på stasjonen sin nEQR-verdi for grabbgjennomsnitt og stasjonsgjennomsnitt ble stasjonen totalt 

sett klassifisert med tilstandsklasse "god", men så vidt over grensen fra klasse "moderat" (tabell 17). 

Indeksverdiene for NQI1 og NSI-verdiene lå stort sett innenfor tilstandsklasse "moderat", men med 

enkeltverdier innenfor klasse "god".  Mangfoldsindeksen etter H' lå innenfor tilstandsklasse "dårlig" for 

grabb b, men ellers innen klasse "moderat". Verdiene for ES100 og ISI2012 havnet primært innen klasse 

"god". DI-verdiene lå innenfor klasse "svært dårlig" for grabb b, men ellers innen klasse "dårlig". 

Stasjonen synes best klassifisert ved tilstandsklasse "god", men svært nær "moderat" tilstand, og en 

kan ikke utelukke noe organisk belastning. 
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Tabell 17. Artsantall (S), individantall (N), jevnhetsindeks (J’), maksimal Shannon-indeksverdi (H’max), 

AMBI-indeks, NQI1-indeks, artsmangfold uttrykt ved Shannon-Wiener (H’) og Hurlberts indeks (ES100), 

ISI2012-indeks, NSI-indeks og DI-indeks i grabb a, b og c på stasjon C2 i Haukåvika, 22. juni 2016. 

Tilstandsklasser er angitt med farge etter tabell 5. Enkeltresultat er presentert i vedlegg 4. Se også 

tabelltekst i tabell 16. 

Haukåvika C2 a b c Ḡ Ṡ nEQR Ḡ nEQR Ṡ 

S 45 49 46 47 74   

N 647 983 698 776 2328   

J' 0,432 0,320 0,506 0,419 0,419   

H'max 5,492 5,615 5,524 5,543 6,209   

NQI1 0,618 0,586 0,652 0,619 0,630 0,585 0,600 

H' 2,375 1,796 2,796 2,322 2,601 0,477 0,527 

ES100 19,120 15,330 17,190 17,213 18,460 0,603 0,617 

ISI2012 8,345 9,444 9,108 8,966 8,602 0,740 0,705 

NSI 19,992 19,152 20,826 19,990 19,891 0,600 0,596 

DI 0,761 0,943 0,794 0,832 0,832   

Samla      0,600 0,609 

 

Stasjon C3 

Både arts- og individantallet i de tre grabbene var svært lavt, med til sammen 42 individ fordelt på 10 

arter (tabell 18). I grabb b ble det bare funnet ett individ. Denne ble ikke nærmere bestemt enn til 

gruppen flerbørstemark (polychaeta), som har høy ISI2012 og NSI-indeksverdi. Det vil si at det blir et 

positivt utslag for nevnte indekser og tar ikke høyde for at det i grabben kun ble registrert et individ. Det 

er derfor i tabell 19 presentert en alternativ indeksberegning der grabb b er ekskludert fra beregningene. 

 

Hyppigst forekommende art ved stasjonen var den forurensningstolerante flerbørstemarken 

Paramphinome jeffreysii (NSI-gruppe 3), som utgjorde omtrent 33 % av det totale individantallet (tabell 

20). Nest hyppigst forekommende art var den nøytrale flerbørstemarkslekten Aphelochaeta (NSI-gruppe 

2), som utgjorde omtrent 21 % av det totale individantallet. Den tredje hyppigst forekommende art ved 

stasjonen var den forurensningstolerante og opportunistiske muslingen Thyasira sarsii (NSI-gruppe 4), 

som utgjorde omtrent 12 % av det totale individantallet. Stasjonen hadde hovedsakelig arter klassifisert 

med NSI-gruppe 3, med noen forurensningssensitive arter, der alle hadde lavt antall. 

 

Stasjonen ble totalt sett klassifisert med tilstandsklasse "moderat" basert på nEQR-verdi for 

grabbgjennomsnitt, og med tilstandsklasse "god" basert på nEQR-verdi for stasjonsgjennomsnittet 

(tabell 18/tabell 19). Det var for få individ for utregning av mangfoldsindeksen ES100, mens 

mangfoldsindeksen H' varierte mellom "moderat" og "svært dårlig" tilstand. Indeksverdien for NQI1 og 

DI varierte mellom "moderat" og "svært dårlig" tilstand. Tilstandsklassene for NSI- og ISI2012-verdiene 

var generelt gode, og innenfor "god" og "svært god". Stasjonen synes best representert ved 

tilstandsklasse "moderat", til tross for "god" tilstand for stasjonsgjennomsnittet. I henhold til veileder 

02:2013 skal faglig skjønn avgjøre hvilken som skal gjelde når grabb og stasjonsverdier gir ulike 

indekser. To av tre paralleller bar preg av ekstremt lite arter og individer, og det er unaturlig å vurdere 

at stasjonen har god økologisk tilstand ved en totalvurdering. 
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Tabell 18. Artsantall (S), individantall (N), jevnhetsindeks (J’), maksimal Shannon-indeksverdi (H’max), 

AMBI-indeks, NQI1-indeks, artsmangfold uttrykt ved Shannon-Wiener (H’) og Hurlberts indeks (ES100), 

ISI2012-indeks, NSI-indeks og DI-indeks i grabb a, b og c på stasjon C3 ved Haukåvika, 22. juni 2016. 

Tilstandsklasser er angitt med farge etter tabell 5. Enkeltresultat er presentert i vedlegg 4. Se også 

tabelltekst i tabell 16. 

Haukåvika C3 a b c Ḡ Ṡ nEQR Ḡ nEQR Ṡ 

S 9 1 1 4,0 10   

N 37 1 4 14,0 42   

J' 0,879 - - 0,879 0,837   

H'max 3,170 0,000 0,000 1,057 3,322   

NQI1 0,574 - 0,286 0,430 0,583 0,333 0,532 

H' 2,787 0,000 0,000 0,929 2,780 0,206 0,560 

ES100* n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ISI2012 10,150 12,520 5,990 9,553 10,413 0,796 0,848 

NSI 22,739 28,960 20,830 24,176 22,705 0,767 0,708 

DI 0,482 2,050 1,448 1,327 1,327   

Samla      0,525 0,662 

* Ikke mulig å analysere ved individantall per grabb er under 100.  

 

Tabell 19. Artsantall (S), individantall (N), jevnhetsindeks (J’), maksimal Shannon-indeksverdi (H’max), 

AMBI-indeks, NQI1-indeks, artsmangfold uttrykt ved Shannon-Wiener (H’) og Hurlberts indeks (ES100), 

ISI2012-indeks, NSI-indeks og DI-indeks i grabb a og c på stasjon C3 ved Haukåvika, 22. juni 2016. 

Grabb b er ekskludert. Tilstandsklasser er angitt med farge etter tabell 5. Enkeltresultat er presentert i 

vedlegg 4. Se også tabelltekst i tabell 16. 

Haukåvika C3 a b c Ḡ Ṡ nEQR Ḡ nEQR Ṡ 

S 9 - 1 5,0 9   

N 37 - 4 20,5 41   

J' 0,879 - - 0,879 0,837   

H'max 3,170 - 0,000 1,057 3,322   

NQI1 0,574 - 0,286 0,430 0,570 0,333 0,514 

H' 2,787 - 0,000 1,394 2,682 0,299 0,542 

ES100* n/a - n/a n/a n/a n/a n/a 

ISI2012 10,150 - 5,990 8,070 10,150 0,654 0,832 

NSI 22,739 - 20,830 21,785 22,549 0,671 0,702 

DI 0,482 - 1,448 0,965 0,965   

Samla      0,489 0,648 

* Ikke mulig å analysere ved individantall per grabb er under 100.  
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Tabell 20. De ti hyppigst forekommende arter på stasjon C1-C3 ved Haukåvika. 

Arter st. C1 % kum % 

Capitella capitata 79 79 

Pseudopolydora paucibranchiata 11 90 

Malacoceros fuliginosus 3,4 93,4 

Diastylis cf. bradyi 1,4 94,8 

Harmothoe sp. 0,9 95,7 

Phyllodoce mucosa 0,5 96,2 

Phyllodoce sp. 0,5 96,7 

Notomastus latericus 0,4 97,1 

Glycera alba 0,4 97,5 

Edwardsiidae indet. 0,3 97,8 
 

Arter st. C2 % kum % 

Pseudopolydora paucibranchiata 60 60 

Spiophanes kroyeri 15 75 

Streblosoma intestinale 2,6 77,6 

Labidoplax buskii 2,3 79,9 

Myriochele heeri 2,0 81,9 

Prionospio fallax 1,4 83,3 

Harmothoe sp. 1,1 84,4 

Pista mediterranea 1,0 85,4 

Lunmbineridae 0,9 86,3 

Molgulidae 0,8 87,1 
 

 

Arter st.C3 % kum % 

Paramphinome jeffreysii 33 33 

Aphelochaeta sp. 21 54 

Thyasira sarsii 12 66 

Ceratocephale loveni 7,1 73,1 

Thyasira equalis 7,1 80,2 

Similipecten similis 7,1 87,3 

Nemertea indet. 4,8 92,1 

Polychaeta indet.* 2,4 94,5 

Ischycerus megacheir 2,4 96,9 

Caprellidae indet. 2,4 99,3 

    * Kun i grabb b. 
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FJÆRESAMFUNN 
 

Stasjon S1 - Griseskjershola 

Fjæresonestasjon S1 – Griseskjershola er dominert av slakt til moderat hellende oppsprukket fjell. 

Måsegrønske (Prasiola stipitata) vokser spredt supralitoralt, etterfulgt av et ca. 2 m bredt belte av 

marebek. Høyt i strandsonen er det enkelte tuster av sauetang (Pelvetia canaliculata) etterfulgt av 

flekkvis forekomst av spiraltang (Fucus spiralis). Deretter vokser et smalt belte av blæretang (F. 

vesiculosus). Nederst i strandsonen vokser et bredt og tett belte av grisetang (Ascophyllum nodosum). 

Som undervegetasjon i grisetangbeltet finner man fjæreblod (Hildenbrandia rubra) og flekkvis 

forekomst av vanlig grøndusk (Cladophora rupestris). 

 

Sjøsonen har noe brattere helning enn strandsonen, og har hovedvegetasjon av sagtang (F. serratus), 

med innslag av grisetang og blæretang. Vanlig grønndusk, krusflik (Chondrus crispus) og vorteflik 

(Mastocarpus stellatus) vokser flekkvis. Fra ca. 1,5 m dyp er det lite vegetasjon, med tilnærmet bart 

fjell. De dypere vannmassene virker generelt nedbeitet, og framstår som noe tilslammet og artsfattig, 

blant annet uten tarevekst.  

 

Av fauna finner en relativt mye storstrandsnegl (Littorina littorea), og spredte forekomster av albueskjell 

(Patella vulgata) og blåskjell (Mytilus edulis) i strandsonen. I sjøsonen vokser store individer av 

blåskjell, og det er mye av nesledyret Dynamena pumila på grisetang. 

 

Stasjon S2 - Litleneset 

Fjæresonestasjon S2 – Litleneset er dominert oppsprukket fjell med moderat til slak helning, med en 

mindre fjærepytt høyt i strandsonen. I fjærepytten vokser noe Ulva sp. Supralitoralt vokser marebek, før 

en øverst i strandsonen finner spredt flekkvis forekomst av sauetang. Deretter vokser spiraltang flekkvis, 

med tettere forekomst nær ytterkantene av den undersøkte strekningen. Videre nedover i strandsonen 

vokser et smalt blete av blæretang, før et bredt belte av grisetang i nedre del av strandsonen og videre 

nedover i øvre sjøsone. Fjæreblod forekommer som undervegetasjon i grisetangbeltet.  

 

Hovedvegetasjonen i øvre sjøsone består stort sett av sagtang, men med en del blæretang og grisetang. 

Brunsli (Ectocarpus sp.) forekommer som påvekst på tang. Undervegetasjonen består av vanlig 

grønndusk, vorteflik, krusflik, fjæreblod og en del slettrugl (Phymatolithon sp.). Nedover i sjøsonen 

finner en flekkvise "slammatter" av grønnalger på sagtang. Sjøsonen framstår generelt som ganske 

tilslammet og artsfattig, uten tarevegetasjon.  

 

Av fauna er det til dels mye storstrandsnegl fra høyt i strandsonen til øvre deler av sjøsonen. I øvre 

sjøsone vokser mye store blåskjell og blåskjellrekrutter, og litt rur. 

 

Stasjon S3 - Griseryggen 

Fjæresonestasjon S3 – Griseryggen er dominert av oppsprukket fjell med moderat til slak helning. 

Supralitoralt finner en marebek. Høyt i strandsonen vokser et smalt sammenhengende belte av sauetang, 

etterfulgt av smale og sammenhengende belter av spiral- og blæretang. Nederst i strandsonen og videre 

ned i øvre sjøsone vokser et 2-3 m bredt og tett belte av grisetang. Det er relativt lite undervegetasjon, 

og denne består for det meste av fjæreblod og flekkvis forekomst av vanlig grønndusk nærmere øvre 

sjøsone. 

 

I sjøsonen har man innslag av grus og større steiner i tillegg til fjellbunn. Øverst i sjøsonen har en 

grisetang og blæretang, med noe begroing av grønn- og rødalger, samt noe perlesli (Pilayella littoralis). 

Sagtang dominerer sjøsonen ellers. Som undervegetasjon finner en hyppig, men flekkvis, forekomst av 

vorteflik, vanlig grønndusk og krusflik. Fjæreblod og slettrugl er vanlig på fjell. Strand- og sjøsone 

framstår som typisk fjordlokalitet, ferskvannspåvirket og relativt artsfattig. 
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Av fauna finner en spredte forekomster av strandsnegl i blant sauetang i strandsonen, mens strandsnegl 

er mer hyppig forekommende i øvre sjøsone. I øvre sjøsone er det også enkelte individ av hesteaktinie 

(Actinia equina). På sagtang er det til dels mye posthornmark (Spirorbis spirorbis). 

 

Vurdering av økologisk tilstand  

Beregning av multimetrisk indeks for de tre fjæresonene viser til god økologisk tilstand. Indeksen viser 

til moderat tilstand for sum av grønnalger, på samtlige stasjoner og moderat tilstand i forhold til 

normalisert artsantal. dvs få arter, samt for prosentvis andel rødalger, hvor det også gir utslag på grunn 

av få arter. For resterende parametre er det svært god til god økologisk tilstand.  

Tabell 21. Klassifisering av økologisk tilstand med fjæreindeks RSL4 – Ferskvannspåvirket fjord ved 

stasjon S1 – Griseskjerhola, S2 – Litleneset og S3 – Griseryggen. 

Parameter S1 - Griseskjerhola S2 - Litleneset S3 - Griseryggen 

Sum antall arter 15 17 20 

Normalisert artsantall 18,15 20,57 24,20 

% andel grønnalger 20,00 17,65 15,00 

% andel brunalger 53,33 47,06 40,00 

% andel rødalger 26,67 35,29 45,00 

Forhold ESG1/ESG2 1,50 1,43 0,82 

% andel opportunister 20,00 23,53 20,00 

SUM grønnalger 34,86 34,86 34,86 

SUM brunalger 178,92 157,11 295,16 

Fjærepotensial 1,21 1,21 1,21 

nEQR 0,740 0,761 0,763 

Status vannkvalitet God God God 
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Figur 9. Fjærestasjon S1 - Griseskjerhola. Øverst: Oversikt over stasjon for kartlegging av fastsittende 

makroalger (et ca. 10 m belte markert med rødt). Midten: Detaljbilder av strandsonen med belter av 

spiraltang, blæretang og grisetang (til venstre) og albueskjell (til høyre). Nederst: Detaljbilder av øvre 

sjøsone med sagtang (t. v.) og blåskjell og vanlig grønndusk (t. h.). 
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Figur 10. Fjærestasjon S2 - Litleneset. Øverst: Oversikt over stasjon for kartlegging av fastsittende 

makroalger (et ca. 10 m belte markert med rødt). Midten: Detaljbilder av strandsonen med belter av 

spiraltang, blæretang og grisetang (til venstre) og sauetang og strandsnegl (til høyre). Nederst: 

Detaljbilder av øvre sjøsone med grisetang og sagtang (t. v.) og blåskjell (t. h.). 
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Figur 11. Fjærestasjon S3 - Griseryggen. Øverst: Oversikt over stasjon for kartlegging av fastsittende 

makroalger (et ca. 10 m belte markert med rødt). Midten: Detaljbilder av strandsonen med veldefinerte 

belter av sauetang, spiraltang, blæretang og grisetang (til venstre) og sauetang (til høyre). Nederst: 

Detaljbilder av øvre sjøsone med grisetang med påvekst av perlesli (t. v.) og undervegetasjon av vanlig 

grønndusk, krusflik og rugl (t. h.). 
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DISKUSJON 
 

Sommeren 2016 ble det foretatt en resipientundersøkelse i sjøområdene Haukåvika og Norddalsfjorden 

i Flora kommune, utenfor avløpet fra Marine Harvest Norway AS sin settefisklokalitet Haukå. 

Undersøkelsen er utført på samme steder og på samme måte en tilsvarende undersøkelse i 2011 

(Tveranger mfl. 2012).  

 

Norddalsfjorden er i henhold til Vanndirektivsystemets Vann-Nett klassifisert til moderat økologisk 

tilstand, og undersøkelsene i 2016 bekrefter dette. Norddalsfjorden er en tersklet fjord, og de naturgitte 

forhold medfører at resipienten kan ha stagnerende dypvannmasser og periodevis lavt oksygeninnhold. 

Undersøkelsene viser at miljøpåvirkning fra settefiskanlegget primært er avgrenset til det dypeste i 

Haukåvika. Resultatene fra undersøkelsene i 2016 spriker litt, ved at sedimentkvaliteten i hovedsak 

synes uendret siden første undersøkelse i 2006 (Holm 2006), mens en vurdering av forholdene ved selve 

avløpet etter NS 9410:2016, viste en bedring fra 2011, samtidig som bunndyrfauna ved det dypeste i 

Haukåvika viste en dårligere tilstand enn i 2016 vurdert etter Vanndirektiv veileder 2013:2. Dette er 

diskutert nærmere nedenfor. 

 

HYDROGRAFI 
 

Hydrografiprofilene tatt i juni og september 2016 viser at overflatevannet var mer ferskvannspåvirket  

på sensommeren. Norddalsfjorden mottar til dels betydelige ferskvannstilførsler fra Solheims-

vassdraget og Norddalselva, i tillegg til de mindre og mer nærliggende vassdragene Haukåa, Tåelva og 

Klauvaelva. Deler av nedbørsfeltet til Haukåa og Norddalselva er fraført til kraftproduksjon i Svelgen, 

men ferskvannstilførselen til Norddalsfjorden er likevel stor i snøsmeltingsperioden om våren og 

nedbørsperioder utover høsten. Juli og august 2016 var dessuten særlig nedbørrike. Avrenning fra land 

vil da også tilføre til dels store mengder næringsstoffer til Norddalsfjorden.  

 

Oksygenprofilene ved stasjon C1 og C2, henholdsvis på det dypeste like utenfor avløpet i Haukåvika og 

utenfor den innerste terskelen, var samsvarende i juni og september 2016. Oksygeninnholdet var som 

ventet noe lavere i september, som følge av høyere oksygenforbruk i vannsøylen på sensommeren. Ved 

bunnen på begge stasjoner var oksygeninnholdet i beste tilstandsklasse, og de homogene profilene for 

stasjonen innenfor og utenfor terskelen tyder på god utskiftning av bunnvannet i det innerste bassenget 

i Haukåvika. Tilsvarende homogene forhold på begge sider av terskelen ble også observert i 2011 

(Tveranger mfl. 2012). Dybdeforskjellen mellom det dypeste punktet innerst i Haukåvika og terskelen 

er på ca. 6 m, og en regner vanligvis med god vannutskifting innenfor terskler ned mot 5-10 m under 

terskeldyp. Den utoverrettede overflatestrømmen, grunnet ferskvannstilsiget fra blant annet Haukåa, vil 

sannsynligvis føre med seg utslippsvann over terskelen og videre ut i Norddalsfjorden. 

 

På stasjon C3 var oksygeninnholdet i juni og september 2016 høyt ned til omtrent 70 m dyp. Herfra og 

ned mot det dypeste i Norddalsfjorden avtok oksygeninnholdet, og i juni var innholdet ved bunn svært 

lavt. Oksygennivået i bunnvannet var imidlertid omtrent 30 % høyere i september, noe som kan tyde på 

en delvis utskiftning av bunnvannet mellom de to målingene i juni og september 2016. Målingene utført 

i juni og juli i 2011 viste noe høyere oksygeninnhold i bunnvannet enn målingen i september 2016, men 

vesentlig høyere enn i juni 2016. Det er vanskelig å si noe eksakt om hvorvidt oksygenforholdene i 

Norddalsfjorden har gått i en mer negativ retning siden 2011 siden en ikke har målinger mellom 2011 

og 2016, men det er grunn til å regne med at forhold knyttet til varierende nedbørmengder og avrenning 

fra land, samt vind fra sør- og sørvestlige retninger, vil bidra til å påvirke utskifting av bassengvann i 

terskelfjorder på Vestlandet, slik som f.eks. i Norddalsfjorden. Dette vil igjen bidra til et varierende 

oksygenminimum i bassengvannet.  
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VANNKVALITET  
 

Haukåvika og Norddalsfjorden kan kategoriseres som relativt næringsfattige på prøvetidspunktene, med 

nivå av næringssalter stort sett innenfor tilstand I = "svært god". I september havnet enkelte av 

næringssaltene i tilstand II-III, men dette er etter en periode med betydelig avrenning fra land som følge 

av nedbør. I 2011 ble Norddalsfjorden klassifisert som relativt næringsfattig, mens Haukåvika ble 

kategorisert som moderat påvirket av næringssalter. Kategoriseringen av Haukåvika i 2011 ble delvis 

basert på vannprøver tatt ved selve avløpet, som naturlig nok har forhøyede verdier. Verdiene for 

næringssalter på stasjonene C1-C3 var jevnt over noe lavere i 2016 enn i 2011, men havnet i stor grad 

innenfor samme tilstandsklasser. Stasjon C3 i Norddalsfjorden hadde gjennomgående lavere 

næringskonsentrasjoner enn stasjonene nærmere utslippet i begge årene (tabell 22).  

 

Næringstilførsler fra ulike kilder har et forskjellig forhold mellom nitrogen og fosfor. Avløp fra 

fiskeoppdrett er relativt rikt på fosfor, med et forholdstall N:P på ned mot 7. Tilsvarende gjelder også 

for kloakk og husdyrgjødsel, mens naturlig avrenning fra nedbørfelt ofte har et forholdstall på over 30. 

Ved stasjon C1 var N:P forholdet 14 i 2011 og 12 i 2016, mens C2 hadde henholdsvis 14 og 17 i 2011 

og 2016, og C3 hadde 18 og 30. Ytterste målepunkt er således lite påvirket av tilførsler fra menneskelig 

aktivitet, mens stasjonene innerst er noe mere påvirket av oppdrett og tilførsler fra avrenning.  

Tabell 22. Sammenstilling av næringssalter i vann fra 1 og 10 m dyp fra undersøkelsene i 2011 

(Tveranger mfl. 2012) og 2016. Fargesetting etter veileder 02:2013 (se tabell 4). 

St 

Dyp Ptot Fosfat-P Ntot Nitrat-N Ammonium-N 

(m) (μg/l) (μg/l) (μg/l) (μg/l) (μg/l) 

 
2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 

20/6 13/7 22/6 13/9 20/6 13/7 22/6 13/9 20/6 13/7 22/6 13/9 20/6 13/7 22/6 13/9 20/6 13/7 22/6 13/9 

C1 
1 16 18 5,7 15 <1 7,9 <1 5,3 200 190 82 210 11 19 <1 7,3 20 110 <3 50 

10 13 9,7 5,8 13 1,4 3,5 1,7 8,5 170 180 59 140 4,2 14 <1 3,9 17 38 <3 36 

C2 
1 18 8,4 5,5 9,2 8,5 2,5 1,1 1,6 150 170 92 210 4,5 15 <1 5,2 27 35 8,0 26 

10 12 8,8 17 8,5 4,4 4,5 3,8 3,4 160 130 200 140 3,7 13 <1 5,6 16 24 <3 43 

C3 
1 8,9 9,7 3,7 11 <1 2,1 2,0 2,1 180 160 130 190 4,8 11 <1 4,4 26 43 4,5 26 

10 9,2 7,0 5,8 5,2 2,3 2,6 1,9 1,3 150 130 210 170 4,9 13 <1 <1 27 26 17 69 

 

SEDIMENTKVALITET 
 

Det er varierende sedimenterende forhold på stasjonene ved Haukåvika, med større andel grovere 

sediment på stasjon C1 og C2 inne i Haukåvika enn ved stasjon C3 fra dypbassenget i Norddalsfjorden, 

som var nesten totalt dominert av finstoff (leire og silt). Den høyere andelen grovere sediment inne i 

Haukåvika skyldes i stor grad at disse stasjonene er tatt på grunnere dyp, med bedre strømforhold i 

tilknytning med elveutløpet og assosierte overflatestrømmer.  

 

Analyser av tørrstoff og glødetap viste at det var moderat høyt innhold av mineralsk stoff ved stasjon 

C1 innerst i Haukåvika, høyt innhold ved stasjon C2 utenfor terskelen i Haukåvika og lavt innhold av 

mineralsk stoff ved stasjon C3 i dypbassenget i Norddalsfjorden. Mengden organisk karbon var høyt 

innerst i Haukåvika og ute i Norddalsfjorden, tilsvarende tilstand V = "svært dårlig". På stasjonen 

utenfor terskelen var innholdet av organisk karbon lavt, tilsvarende tilstand I = "svært god", men nær 

grensen til tilstand II = "god".  

 

Denne undersøkelsen viste tilsvarende verdier for tørrstoff, glødetap og TOC som ved tidligere 

undersøkelser ved lokaliteten, noe som i all hovedsak indikerer en uforandret situasjon i Haukåvika i 

perioden fra 2006, og utenfor terskelen og i dypbassenget i Norddalsfjorden fra 2011 ( 

tabell 23). I 2006 ble det tatt prøver ved tre stasjoner i det indre bassenget i Haukåvika, men ikke utenfor 

terskelen og videre utover i Norddalsfjorden. Det indre bassenget i Haukåvika bærer preg av tidligere 

sagbrukvirksomhet, med innslag av sagflis og annet terrestrisk materiale i B-prøvene og ved stasjon C1. 
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Treverk blir brutt svært sakte ned i marine miljø, selv med gode oksygenforhold. Bedring i B-tilstand 

fra tilstand 2 = "god" i 2011 til tilstand 1 = "meget god" i 2016 nær avløpet, samt tilnærmet uforandrede 

kjemiske og sedimentære forhold fra 2006, tyder på at det indre bassenget i Haukåvika håndterer 

tilførslene fra utslippet på en tilfredsstillende måte. Moderat høye verdier av sink i sedimentet nær 

avløpet er ikke uventet. Sink og fosfor finnes i større mengder i fiskefòr enn i andre marine kilder og da 

de ikke inngår i metaboliske prosesser vil sediment som får tilførsler av organisk materiale fra 

oppdrettsanlegg ha høyere konsentrasjoner av disse stoffene (Ervik mfl. 2009). 

 

Stasjon C2 havnet i en bedre tilstandsklasse i 2016 enn i 2011, men forskjellen i verdi er så liten at det 

kan skyldes tilfeldigheter, heller enn en reell bedring. Verdien for glødetap var også høyere i 2016 enn 

i 2011, noe som indikerer en motsatt utvikling med økning av organisk stoff. Ved begge undersøkelsene 

framstår stasjonen imidlertid som lite påvirket av organiske tilførsler, og med gode nedbrytningsforhold.  

 

Mengden TOC ved stasjon C3 var ca. 32 % lavere i 2016 enn i 2011, men fortsatt innen tilstand V = 

"svært dårlig". Også verdien for glødetap var noe lavere i 2016. Dette kan indikere noe bedre 

nedbrytingsforhold, men stasjonen bærer likevel preg av begrensede nedbrytningsforhold som følge av 

fjordens naturlige topografi. Fjordbassenget er dypt, og med grunne terskler, noe som naturlig medfører 

begrenset utskiftning av bassengvannet. Fjorden får også jevnlige tilførsler av tungt nedbrytbart organisk 

materiale i form av avrenning fra land, som forsterker denne effekten. 

 

Tabell 23. Sammenstilling av sedimentkvalitet ved Haukåvika fra undersøkelsene i 2006, 2011 og 2016.  

Forhold Enhet 
C1 C2 C3 

2006a 2011 2016 2011 2016 2011 2016 

Dyp m 24 22 22 22 22 197 196 

Tørrstoff % 33,8 41,3 42,0 65,8 74,7 22,5 21,7 

Glødetap % 11,9 10,5 10,9 2,66 3,63 23,5 20,4 

TOC mg/g 47,6b 41,0 46,0 8,5 8,0 80,0 54,0 

Normalisert TOC mg/g - 47,2 53,8 21,1 18,8 80,9 54,6 

Fosfor (P) mg/g - 1,1 3,2 0,5 0,8 0,7 0,9 

Nitrogen (N) mg/g - 3,8 3,6 0,9 0,7 8,3 6,0 
a) "Prøve 1" i Holm (2006).  

b) Beregnet fra verdi for glødetap (0,4 x glødetap). 

 

 

BLØTBUNNSFAUNA 
 

Bløtbunnsfauna i ytre deler av Haukåvika på stasjon C2 hadde god økologisk tilstand, som også var 

tilfellet i 2011 (tabell 24). Jevnt over er indeksene grabbvis og stasjonsvis bedre i 2016 enn i 2011 og 

artsantall og individtall er relativt likt. Bløtbunnsfaunaen er imidlertid på grensen til moderat økologisk 

tilstand, som også var tilfellet i 2011, og indikerer en organisk belastning. 

 

Ved det dypeste innerst i Haukåvika, på stasjon C1, var den økologiske tilstanden dårlig i 2016 og har 

gått ned en tilstandsklasse fra moderat økologisk tilstand siden 2011. Endringene siden 2011 skyldes i 

all hovedsak et mye høyere antall individer, med 15.000 individer per m2 mot knapt 3.500 individer per 

m2 i 2011, og der den svært forurensingstolerant arten Capitella capitata dominerte med omtrent 80 % 

av individtallet. Det var også andre arter tilstede som er typiske for organisk belastning i 2016, men selv 

om individtallet økte fra 2011 til 2016, ble det også observert en økning i antall arter fra 34 til 47 i 2016.  

Dette er tydelige tegn på at det foregår en høy omsetning av organiske tilførsler i sedimentet, samt at 

dette er tilførsler som dyrelivet klarer å håndtere. Den mer artsrike bløtbunnsfaunaen i 2016, sammen 

med det store antallet Capitella capitata, kan indikere at det nylig har vært en økning i organiske 

tilførsler til området.  

 

Vurderingen av tilstanden etter NS 9410:2016, gir stasjon C1 god miljøtilstand. Denne standarden er 

tilpasset å vurdere påvirkning fra oppdrettsvirksomhet i nærsonen fra tilførslene. Bruk av veileder 
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02:2013 for klassifisering av økologisk tilstand mhp. bløtbunnsfauna, vil i slike områder være mindre 

egnet, da disse ulike indeksene tar utgangspunkt i naturtilstanden.  

 

Tabell 24. Sammenstilling av bunndyrsindekser fra undersøkelsene i 2011 og 2016. nEQR-verdier for 

2011 er utarbeidet fra artsliste i Tveranger mfl (2012). Fargelegging etter veileder 02:2013 (se tabell 5). 

Stasjon C1 C2 C3 

År 2011 2016 2011 2016 2011 2016* 

Areal (m2) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 

N 1383 4743 2093 2328 190 41 

N/m2 3457,5 15810 5232,5 7760 475 205 

S 34 47 78 74 20 9 

H' 2,32 1,33 1,88 2,60 3,07 2,68 

H'max 5,04 5,56 6,27 6,21 4,32 3,32 

J 0,46 0,24 0,30 0,42 0,71 0,84 

nEQR Ḡ 

NQI1 0,791 0,301 0,937 0,585 0,749 0,333 

H' 0,481 0,239 0,369 0,477 0,553 0,299 

Es100 0,487 0,283 0,575 0,603 i.v. n/a 

ISI2012 0,555 0,519 0,725 0,740 0,460 0,654 

NSI 0,397 0,172 0,575 0,600 0,687 0,671 

Samlet 0,542 0,303 0,636 0,600 0,490 0,489 

nEQR Ṡ 

NQI1 0,822 0,338 0,986 0,600 0,795 0,514 

H' 0,476 0,287 0,395 0,527 0,608 0,542 

Es100 0,479 0,331 0,597 0,617 0,529 n/a 

ISI2012 0,573 0,593 0,760 0,705 0,567 0,832 

NSI 0,333 0,177 0,575 0,596 0,683 0,702 

Samlet 0,537 0,345 0,663 0,609 0,636 0,648 

 

 

Bløtbunnsfauna på stasjon C3 ved det dypeste i Norddalsfjorden viser til moderat økologisk tilstand, 

med få arter og få individer. Tilstandsklassene, samt verdier stasjonsvis og grabbvis er tilnærmet det 

samme som i 2011, men det har skjedd en negativ utvikling med halvering av artsantall og individer per 

m2. Årsaken til den negative utviklingen i dypålen utenfor Haukåvika er i hovedsak en virkning av 

dårlige oksygenforhold i bunnvannet. I Haukåvika viser undersøkelsene at organiske tilførsler fører til 

høy tetthet av individer og oftest dominans av enkeltindivider som er tolerante ovenfor organiske stoffer. 

I nærsonen til utslippet, med høyest belastning, ble det funnet over 15.000 individer per m2. Det er lite 

trolig at de få individene og artene som ble registrert på stasjonen skyldes organiske tilførsler fra innerst 

i Haukåvika, men er heller et tegn på begrenset oksygentilgang.   

 

I juni var det svært lite oksygen i bunnvannet, målt ned mot 1,0 ml O/l eller 15 % og er begrensede for 

alt levende liv. I 2011 var oksygenmetningen i bunnvannet 50 % og betydelig høyere enn i 2016. I 

perioder med dårlige oksygenforhold vil det naturlig kunne påvirke bløtbunnsfaunaen negativt. Som 

nevnt i Tveranger m.fl. (2012) er det flere studier som viser til at lite oksygen påvirker bunnfauna. En 

studie av Rosenberg (1980) viste at biomasse og artsmangfold av bunnfauna ble kraftig redusert ved 

oksygenkonsentrasjoner < 2 ml/l (< 2,8 mg/l, eller ca 30 % metning), mens Nilsson & Rosenberg (2000) 

fant at sterk oksygenmangel, < 0,7 ml O/l (< 1 mg/l, ca 10 %), viste seg å være det kritiske nivået for 

overlevelse av de fleste arter bunndyr. I et forsøk med enkelte arter fant Rosenberg m.fl. (1991) at 

toleransegrensen for overlevelse (flere dager til noen uker) lå mellom 0,5 - 1 ml/l (ca 8-15 % metning).  

 

I flere fjorder langs Vestlandet de siste årene er det målt lavere oksygenverdier i bunnvannet, for 

eksempel i Sørfjorden til Osterfjordsystemet, samt i Masfjorden i Fensfjordsystemet. Det er knyttet 

usikkerhet til hva dette skyldes, men det er påfallende at det skjer i flere fjorder langs Vestlandet i samme 

periode. 
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FJÆRESAMFUNN 
 

Fjæresonene bærer preg av å være ferskvannpåvirket med relativt få arter, med høyest artsantall ytterst 

og lavest helt inne i Haukåvika. I fjæresonen er det lite tegn til eutrofierende forhold, med 

habitatbyggende tang og lite påvekstalger. I øvre deler av sjøsonen er det noe mer preg av tilslammede 

forhold, og relativt artsfattig. 

 

I henhold til veileder 02:2013 får samtlige strandsoner god tilstand og indikerer gode miljøforhold. Det 

må nevnes at ved undersøkelsen i 2011 ble det registrert forekomster av tare, som er habitatbyggende 

alger, i øvre sjøsone på samtlige lokaliteter. I 2016 var det sparsomt med alger og ingen forekomster av 

tare. Det var mye terrestrisk materiale på bunn, samt at det på lokalitetene kunne se ut som om områdene 

var noe nedbeitet. Det var imidlertid ikke mange registreringer av algespisende dyr som kan bekrefte 

dette. Forekomster av tare vil også kunne variere i områder med mye eller varierende 

ferskvannstilrenning, da tare ikke trives ved lave saliniteter i vannsøylen.  

 

Ved utregning av multimetrisk indeks fra de semikvantitative analysene som ble utført i 2011 hadde 

samtlige stasjoner god økologisk tilstand. Sammenligning av artsantall viser til generelt ubetydelige 

forskjeller i artsantall, men habitatbyggende arter av brunalger er erstattet av mindre og trådformete 

arter. Foruten rødalger på S3, den ytterste stasjonen, hvor det var 14 arter sammenlignet med 8 i 2011. 

I hovedsak skyldes dette nærmere bestemmelser av rødalger som rekeklo (Ceramium) og dokke 

(Polysiphonia) i 2016. Grunnet ulik metodikk og ulik årstid er det en del usikkerhet knyttet til direkte 

sammenlikninger av disse to undersøkelsene. Hvorfor det ikke ble registrert forekomster av tare ved 

denne undersøkelsen er usikkert, men kan skyldes mye ferskvannsavrenning. Flere undersøkelser viser 

at det innerst i fjorder med mye ferskvann kan være lite tare eller taren er fraværende, men siden det i 

2011 ble registrert på samtlige stasjoner er dette noe som bør følges opp ved neste resipientundersøkelse.  

 

Tabell 25. Sammenlikning av nEQR-verdi for fjæresonestasjon S1-S3 ved Haukå i 2011 og 2016. 

År S1 S2 S3 

2011 0,715 0,782 0,765 

2016 0,740 0,761 0,763 

 

 

SAMLET VURDERING AV ØKOLOGISK TILSTAND 
 

Undersøkelsene viser at miljøpåvirkning fra settefiskanlegget primært er avgrenset til det dypeste i 

Haukåvika. Resultatene fra undersøkelsene i 2016 spriker litt, ved at sedimentkvaliteten (TOC, glødetap, 

tørrstoff) i hovedsak synes uendret siden første undersøkelse i 2006 (Holm 2006), mens en vurdering av 

forholdene ved selve avløpet etter NS 9410:2016, viste en bedring fra 2011, samtidig som bunndyrfauna 

ved det dypeste i Haukåvika viste en dårligere tilstand enn i 2016 vurdert etter Vanndirektiv veileder 

02:2013 revidert 2015. En dårligere økologisk tilstand for bunnfauna, men mer artsrik og 5 ganger 

høyere individtall enn i 2011 kan indikere at det nylig har vært en økning i organiske tilførsler i området. 

Undersøkelsene viser likevel til at det foregår en høy omsetning i indre på det dypeste i Haukåvika og 

at bunnfaunaen håndterer tilførslene.  

 

I ytre del av Haukåvika viser resultater til at sedimentkvalitet, oksygenforhold og tilstand for 

bløtbunnsfauna i hovedsak er uendret siden 2011, men tilstanden for bløtbunnsfauna var helt på grensen 

til moderat og gir som i 2011, indikasjoner på en anrikning av organiske tilførsler.  

 

I dypbassenget i Norddalsfjorden utenfor Haukåvika viser undersøkelsen til svært lavt oksygen i 

bunnvannet i juni 2016 og er lavere enn det som ble målt i 2011. I 2016 var det en bedring i 

sedimentkvalitet med betydelig lavere andel organisk innhold (TOC), men ellers uendret siden 2011. 

Prøver av bløtbunnsfauna ble samlet inn i juni når det var svært dårlige oksygenforhold og det ble funnet 

få individer og få arter som gav moderat økologisk tilstand for bunnfaunaen. Det er lite sannsynlig at 
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utslippet fra settefiskanlegget påvirker de dypereliggende områdene av Norddalsfjorden, da det i denne 

undersøkelsen ble registrert betydelig mindre organisk innhold i sedimentet. Den moderate tilstanden 

for bunnfaunaen skyldes det lave innholdet av oksygen som er begrensende for alt liv. Undersøkelsene 

viser imidlertid at det i september 2016 hadde skjedd en delvis utskiftning av vannet på det dypeste i 

Norddalsfjorden, og dette førte til en forbedring fra svært dårlig til moderat tilstand med hensyn på 

oksygen i bunnvannet.  

 

I henhold til veileder 02:2013 skal den økologiske tilstanden til en vannforekomst fastsettes etter «det 

verste styrer» prinsippet, der biologiske kvalitetselementer skal vektlegges. I dypbassenget innerst i 

Haukåvika er det riktignok dårlig tilstand for bløtbunnsfauna, og dette er det «verste» kvalitetselementet 

i denne undersøkelsen. Det blir imidlertid ikke riktig å vurdere den økologiske tilstanden for hele 

vannforekomsten Norddalsfjorden ut i fra prøver tatt innerst i Haukåvika, fra nærsonen til utslippskilden.  

Dersom en velger å benytte NS 9410:2016 for vurdering av stasjon C1, får den god miljøtilstand. Denne 

standarden er tilpasset å vurdere påvirkning fra oppdrettsvirksomhet i nærsonen fra tilførslene.  

 

På bakgrunn av dette blir den økologiske tilstanden for vannforekomsten Norddalsfjorden vurdert fra 

resultatene ved det dypeste i bassenget utenfor Haukåvika, som er hovedresipienten og representerer 

vannforekomsten bedre. Lave oksygenverdier på det dypeste i Norddalsfjorden, samt moderat tilstand 

for bløtbunnsfauna fører til at vannforekomsten Norddalsfjorden som helhet får moderat økologisk 

tilstand.  

 

Tabell 26. Oppsummering av status for vannforekomst Norddalsfjorden i 2016.  

 

 
Norddalsfjorden 

C1 C2 C3 S1 S2 S3 

Biologiske kvalitetselementer  

Klorofyll a I I I - - - 

Bunnfauna IV II III  - - - 

Fjæresamfunn - - - II II II 

Fysisk-kjemiske kvalitetselementer (støtteparametre)  

Siktedyp (sommer) II II II - - - 

Total fosfor II I I - - - 

Fosfat II-III I I - - - 

Nitrogen I I I - - - 

Nitritt+nitrat I I I - - - 

Ammonium II II II-III - - - 

Oksygen (ml O2/l) I-II I III-V - - - 

Oksygen metning (%) I I III-V - - - 

TOC i sediment V I V - - - 

Kobber og sink II I II - - - 

Økologisk tilstand  Moderat 
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VEDLEGG 
 

Vedlegg 1. Stasjonsskjema for strandsonekartlegging for stasjon S1, S2 og S3 ved Haukå 13. september 

2016. 
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Små kløfter/ sterkt oppsprukket fjell/ 

overheng/ Platformer Ja = 4

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

WGS 84

Vannstand over lavvann

0,7

Nord 61°37,941' Tid for lavann 15:16

Vanntype: Beskytta fjord/kyst Tid: 16:00

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
Haukå St 1

Dato:
13.09.2016
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dd.mm.yyyy

hh:mm

0,0 m

hh:mm

Svar : 2

Svar : 2

Svar : 2 Poeng: 6

Svar:

Svar: 3

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 3

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 0

Enkeltfunn 

= 1
Spredt = 2 Vanlig = 3

Domineren

de = 4

4

3

3

3

2

1

4

Justering for norske forhold: 3

12

FJÆREPOTENSIAL  1,21

Sjøpinnsvin i sjøsonen

Sum poeng:

Generelle kommentarer

Strandsnegl

Ingen Ja = 0

Forekomst

Dominerende Arter

Grisetang

Blæretang

Mosaikk av rødalger

Grønnalger

Blåskjell

Rur

Albueskjell

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitat typer (spesifiser) Ja = 2

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % >100cm) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Brede grunne Fjærepytter (Rock-pools) 

(>3 m bred og <50cm dyp) Ja = 4

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Bratt / Vertikalt fjell Ja = 2

Uspesifisert hardt substrat Ja = 2

Små og store steiner Ja = 1

Shingle/grus Ja = 0

Andre fjæretyper (Subhabitat)

Oppsprukket fjell Ja = 3

Øst 05°13,748'

Beskrivelse av fjæra

Turbid vann ? (ikke antropogent) Ja = 0, Nei = 2

Sandskuring ? Ja = 0, Nei = 2

Kalkstein ? Ja = 0, Nei = 2

Dominerende fjæretype (Habitat)

Små kløfter/ sterkt oppsprukket fjell/ 

overheng/ Platformer Ja = 4

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

WGS 84

Vannstand over lavvann

0,7

Nord 61°37,941' Tid for lavann 15:16

Vanntype: Beskytta fjord/kyst Tid: 15:00

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
Haukå St 2

Dato:
13.09.2016
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dd.mm.yyyy

hh:mm

0,0 m

hh:mm

Svar : 2

Svar : 2

Svar : 2 Poeng: 6

Svar:

Svar: 3

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 3

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 0

Enkeltfunn 

= 1
Spredt = 2 Vanlig = 3

Domineren

de = 4

4

4

3

2

2

3

Justering for norske forhold: 3

12

FJÆREPOTENSIAL  1,21

Sjøpinnsvin i sjøsonen

Sum poeng:

Generelle kommentarer

Strandsnegl

Ingen Ja = 0

Forekomst

Dominerende Arter

Grisetang

Blæretang

Mosaikk av rødalger

Grønnalger

Blåskjell

Rur

Albueskjell

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitat typer (spesifiser) Ja = 2

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % >100cm) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Brede grunne Fjærepytter (Rock-pools) 

(>3 m bred og <50cm dyp) Ja = 4

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Bratt / Vertikalt fjell Ja = 2

Uspesifisert hardt substrat Ja = 2

Små og store steiner Ja = 1

Shingle/grus Ja = 0

Andre fjæretyper (Subhabitat)

Oppsprukket fjell Ja = 3

Øst 05°13,507'

Beskrivelse av fjæra

Turbid vann ? (ikke antropogent) Ja = 0, Nei = 2

Sandskuring ? Ja = 0, Nei = 2

Kalkstein ? Ja = 0, Nei = 2

Dominerende fjæretype (Habitat)

Små kløfter/ sterkt oppsprukket fjell/ 

overheng/ Platformer Ja = 4

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

WGS 84

Vannstand over lavvann

0,7

Nord 61°37,780' Tid for lavann 15:16

Vanntype: Beskytta fjord/kyst Tid: 13:50

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
Haukå St 3

Dato:
13.09.2016
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Vedlegg 2. Oversikt over registrerte arter fra strandsonekartlegging og innsamlet materiale fra tre 

stasjoner 22. juni 2016. Arter/grupper nærmere bestemt til art i parentes (), + = identifisert på lab, 1 = 

enkeltfunn, 2 = 0-5 %, 3 = 5-25 %, 4 = 25-50 %, 5 = 50-75 %, 6 = 75-100 %.  

Stasjon S1 S2 S3  Stasjon S1 S2 S3 

GRØNNALGER       RØDALGER       

Cladophora rupestris 4 5 4  Acrochaetium sp.     + 

Cladophora sericea + 2 2  Ceramium nodolosum     + 

Cladophora sp. (2)      Ceramium sp.   2 3 

Prasiola stipitata 3      Chondrus crispus 3 3 3 

Ulva intestinalis   + 2  Cruoria sp. 2 2 2 

Ulva sp. 2 (2)    Hildenbrandia rubra 5 5 5 

Antal grønnalger 4 3 3  Lithothamnion sp. 2 3 2 

        Mastocarpus stellatus 3 4 3 

BRUNALGER       Phymatholithon sp. 4 4 4 

Ascophyllum nodosum 6 6 6  Polysiphonia elongata     2 

Elachista fucicola 2 2 2  Polysiphonia fibrillosa   + + 

Fucus serratus 6 5 6  Polysiphonia fucoides     2 

Fucus spiralis 4 4 6  Polysiphonia sp.   2   

Fucus vesiculosus 5 5 6  Rhodomela confervoides     2 

Pelvetia canaliculata 2 4 6  Skorpeformende kalkalger (4) (4) (4) 

Pilayella littoralis 2 2 3  Stylonema alsidii     + 

Ralfsia sp.   2    Antal rødalger 6 9 14 

Sphacelaria cirrosa +   +          

Antal brunalger 8 8 8  FAUNA       

     Fastsittende (dekningsgrad):       

     Dynamena pumila 2 2 2 

     Electra pilosa 2 2 2 

     Mytilus edulis 4 4   

     Semibalanus balanoides   3 3 

     Spirorbis spirorbis 4 3 3 

     Mobile/spredt(antall):       

     Actinia equina     2 

        Asterias rubens 2 1   

     Cancer pagarus     1 

     Littorina littorea 4 4 4 

     Patella vulgata 2 2 2 

     Antal dyr 7 8 8 
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Vedlegg 3. Analyserapport, Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. 
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Vedlegg 4. Bunndyrrapport fra Åkerblå AS. 
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