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FØREORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå Marine Harvest Norway AS utført ei miljøgransking av 

anleggssona på lokalitet nr. 13157, Herand i Jondal kommune. Lokaliteten er godkjent for ein maksimal 

tillaten biomasse (MTB) på 290 tonn. Lokaliteten nytter følgjande konsesjonar: HJ 0001. 

 

Grabbprøver frå granskinga er granska etter metodikk skildra i NS 9410:2016 (B-undersøkelse). Det er 

ikkje krav om B-gransking rundt avløpa frå settefiskanlegg, men Marine Harvest Norway AS ønskjer å 

skaffe ei oversikt over botntilstanden rundt sine avløp. 

 

Denne rapporten presenterer resultata frå heil opptil avløpet og eit stykke utover i resipienten. 

Feltarbeidet vart utført av Helge O. T. Bergum den 26.10.17, ved maksimal belasting. 

 

Rådgivende Biologer AS takkar Marine Harvest Norway AS ved Kjellaug Samland for oppdraget, samt 

Bjørn Svåsand for assistanse i samband med feltarbeidet. 

 

 

Bergen, 21. desember 2017 
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SAMANDRAG 

Bergum, H. O. T. 2017. 

Settefisklokalitet Herand i Jondal kommune, oktober 2017. Botngransking ved avløp. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2566, 19 sider. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå Marine Harvest AS, utført ei ved og rundt avløpa til 

settefiskanlegget på Herand i Jondal kommune for å vurdere miljøpåverknaden av utsleppet. Granskinga 

vart utført 26. oktober 2017, etter B-metodikk (NS 9410:2016). 

 

Settefiskanlegget på Herand har ein årleg produksjon på om lag 200 tonn. Anlegget har to utslepp som 

munnar ut på 16 m djup ca. 60 meter frå land. Begge avløpsleidningane har ein dimensjon på 600 mm. 

Det nordlegaste utsleppet er tilknytt største del av produksjonen og er i bruk om lag 11 månadar kvart 

år, det sørlege utsleppet er i bruk om lag 8 månadar kvart år. I området der avløpa frå anlegget munnar 

er det og ut ein kommunal kloakkleidning som i 2008 var tilknytt 50 husstandar, og sagbruket i 

Herandsviki er i drift kvart år. 

 

Herandsviki ligg uterskla til ut mot Hardangerfjorden. Ytst i Herandsviki djupnast det gradvis frå ca. 

100 m djup til ca. 800 m djup om lag 2 km mot vest (Ytre Samlen). I Herandsviki er det ein jamt 

skrånande botn der djupna er om lag 16 meter ved munningen av utsleppa, og botnen djupnast til 

omkring 90-100 meter ytst i Herandsviki mot Hardangerfjorden. Granskingsområdet strekte seg 

vestover til ca. 280 m frå land der det var 25 m djupt. 

 

Stasjonane i ein avstand frå 2 til 229 m frå avløpa synte at botnforholda rundt utsleppa i Herandsviki 

var dominert av silt, sagmugg og sand. 7 av 10 av prøvene inneheldt varierande grad av sagflis, frå 5 % 

til 80 %. Det vart funnet gravande botndyr i 9/10 prøvar, med flest dyr frå gruppa fleirbørstemakk som 

vart funnet på 9 stasjonar, krepsdyr på 4 stasjonar og blautdyr på 1 stasjon. Alle stasjonane fekk tilstand 

1 = "meget god" (figur 1).  

 

 

Figur 1. Oversikt over B-tilstand ((gruppe II + III parameter) for dei ti grabbhogga som vart tatt utanfor 

avløpa til settefiskanlegget på Herand 26. oktober 2017.  5 m djupnekoter er teikna inn. 
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OMRÅDE- OG LOKALITETSSKILDRING 

Herandsviki er ei ca. 1,5 km lang vik/liten fjordarm som ligg i tilknyting til Ytre Samlen i 

Hardangerfjorden (figur 2). Det er relativ grunt i området rundt settefiskanlegget (5 -10 m), men botn 

djupnast gradvis utover i Herandsviki slik at djupna er ca. 40 m omkring 275 m frå land. Ca 1,5 km frå 

land går Herandsviki over i Ytre Samlen, og djupna aukar kraftig nedover til over 850 m djup i fjorden 

ca. 4 km frå land i Herandsviki. Herandsviki ligg relativt eksponert til frå vest då fjorden er ca. 7 km 

brei frå Herandsholmen mot Nordheimsund.  

 

 

Figur 2. Oversiktskart over djupnetilhøva i fjordarmen av Herandsviki og tilgrensande sjøområde til 

Hardangerfjorden (Ytre Samlen). Ein ser settefiskanlegget i Herandsviki til høgre i bildet (raud markør). 

Kartet er eit utsnitt frå ”Norge i bilder” der ein har lagt på Sjøkartverkets djupnekoter (frå 

http://kart.fiskeridir.no/adaptive/) 

I tillegg til utslepp av frå settefiskanlegget renn Storelvi ut i Herandsviki rett ved settefiskanlegget, og 

denne elva har ei middelvassføring på 197,2 m3/min. Desse forholda inneber truleg god utskifting og 

omrøring i vågen i samband med dårleg vêr og periodar med nedbør, og høg vassføring vil truleg til ein 

viss grad vaske vekk materiale som har vorte liggjande nær utløpet. Vågen er såpass grunn ved avløpet 

(ca. 16 m) at overflatestraumar i Hardangerfjorden vil syte for god utskifting av vatn i Herandsviki. I 

tillegg er Herandsviki terskelfri. Desse forholda inneber at det truleg er gode utskiftingstilhøve i området 

ved og rundt avløpsleidningane frå anlegget.  
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I området ved avløpsleidningane til settefiskanlegget munnar det også ut ein kommunal kloakk frå ca. 

50 husstandar (tal frå 2008). Slik har det vore sidan 1987, og dimensjonen på avløpsleidningen er 160 

mm. Dette er noko mindre enn avløpsleidningane tilhøyrande settefiskanlegget som er på 2 x 600 mm 

(figur 3). Kloakkutsleppet bidreg til tilførslar av organisk materiale i området rundt utsleppa. Under 

synfaringa var det ikkje tydeleg gjennomslag i overflata frå avløpsleidningane frå settefiskanlegget. Tett 

ved settefiskanlegget ligg Herand Aktiesagbruk som har tilførsler av sagflis til Herandsviki. I 1986, då 

Aquafarms Herand byrja bygginga av smoltanlegg vart oppgangssaga freda og deretter nyrestaurert i 

1992. I 2002 kom det i gong ei ny stifting av saga, og den er i dag i drift kvart år frå tidleg vår til godt 

utpå hausten. Store mengder sagflis kan bidra til dårlege botntilhøve lokalt ved utløpet av Storelvi. 

 

 

Figur 3. Oversikt over djupnetilhøva  innerst i Herandsviki.  Kartet er eit utsnitt frå ”Norge i bilder” 

der ein har lagt på sjøkartverkets djupnekoter (frå http://kart.fiskeridir.no/adaptive/, samt djup i nærleik 

til settefiskanlegget der grabbhogg vart tekne. 

 

  

http://kart.fiskeridir.no/adaptive/
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ANLEGGET 

Settefiskanlegget med reg. nr. HJ 0001 fekk første gongen konsesjon for 26 år sidan den 10. september 

1986 med ei konsesjonsramme på 800.000 stk. sjødyktig settefisk. Sunnhordland Havbruksring utførte 

i 1999 ei B-gransking i Herandsviki i samband med at Aqua Farms Herand AS skulle søkje om utviding 

av settefisk konsesjonen til 2,5 mill. sjødyktig settefisk. Anlegget er i dag eigd av Marine Harvest 

Norway AS og fekk i november 2007 utsleppsløyve for laks og aure med ein maksimal årleg produksjon 

på 290 tonn biomasse og eit maksimalt årleg fôrforbruk på 335 tonn på lokaliteten Herand i Jondal 

kommune.  

 

Anlegget har to ureinsa avløpsleidningar som munnar ut på 16 meters djup i Herandsviki ca. 60 meter 

frå land. Dimensjonen er 2 x 600 mm. Den største delen av produksjonen er tilknytta den nordlegaste 

utsleppsleidningen, og om lag ein månad kvart år er den ikkje i bruk. Den sørlegaste utsleppsleidningen 

er i bruk om lag 8 månadar kvart år. På granskingsdagen stod det 825 076 smolt med snittvekt på 83,89 

gram, den totale biomassen på anlegget var 69 tonn. 

 

Anlegget sin driftshistorikk er summert opp i tabell 1. 

Tabell 1. Anlegget sin driftshistorikk dei siste åra. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017 

Fôrmengd (tonn) 192 236 204 195 234 202 162 246 19 327 220 

Produksjon (tonn) 192 236 204 195 222 202 162 246 19 327* 220* 

*Estimert frå tidlegare produksjonsdata 
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METODE 

På lokaliteten er det gjennomført ei B-gransking som inngår i ei trendovervaking av botntilhøva i 

anleggsona. Granskinga er gjennomført i tråd med metodikken gjeven i Norsk Standard NS 9410:2016.  

 

Utstyr 

Til prøvetaking vart det nytta ein 0,028 m2 stor van Veen-grabb. Posisjonar for prøvepunkt vart registrert 

med GPS.  

 

Til kjemiske analyser vart det nytta ein WTW Multi 3420 med ein SenTix 980 pH-elektrode til måling 

av pH og ein SenTix ORP/ORP-T 900 platinaelektrode med intern referanseelektrode til måling av 

redokspotensial (Eh). Redokselektroden blir kontrollert med redoksbuffer RH 28 frå WTW. pH-

elektroden blir kalibrert med buffer pH 4 og 7 før kvar feltøkt, samt med buffer 10 med jamne 

mellomrom mellom økter. Eh-referanseelektroden gir eit halvcellepotensial på +207 mV ved 25 °C, 

+217 mV ved 10 °C og +224 mV ved 0 °C. Ved innføring i "prøveskjema" blir det lagt til ein fast 

referanseverdi basert på representativ sedimenttemperatur (sjå tabell 4). Litt ulike halvcellepotensial 

ved ulike temperaturar ligg innanfor presisjonsnivået for denne type granskingar på ± 25 mV, som 

oppgitt i NS 9410:2016.  

 

I nokre tilfelle blir det tatt ein sondeprofil, der ein måler temperatur, oksygeninnhald og saltinnhald i 

heile vassøyla. Dette gjer ein for å sjå eventuelle terskeleffektar eller sjiktingslag. Det blir nytta ein 

SAIV STD/CTD modell SD204 nedsøkkbar sonde. 

 

Prøveskjema B.1 

Øvst i prøveskjemaet er det ei linje for definering av botntype (blautbotn eller hardbotn) per 

grabbstasjon. I høve til NS 9410:2016 er det "[…] hardbotn dersom grabben ikkje innehelder mineralsk 

sediment, men kun vann eller organisk stoff". I praksis betyr det at alle stasjonar med mineralsk sediment 

vert markert som blautbotn, frå berre spor av sand i grabben til større mengder.  

 

Kvart grabbhogg blir vidare granska med omsyn på tre sedimentparametrar. Desse vert tildelt poeng 

etter grad av påverknad frå tilførsle av organisk stoff. Dess fleire poeng prøva får, dess meir påverka er 

ho. 

 

Parametergruppe I, fauna-gransking, består i å konstatere om dyr større enn 1 mm er til stades i prøva 

eller ikkje. Vurderinga blir ikkje brukt i berekning av lokalitetens tilstand, men gjev informasjon om 

enkeltstasjonar. 

 

Metode for måling og poenggjevnad for gruppe II, kjemisk gransking, er avhengig av botntype på 

stasjonen og sedimentdjupne i prøva. Dersom ein på to forsøk får opp tom grabb, dvs. berre vatn, måler 

ein ikkje pH og redokspotensial (Eh), og prøva får 0 poeng for gruppe II-parameteren. Dersom grabben 

inneheld ei prøve som er mindre enn 2 cm tjukk midt i grabben, er det for lite materiale til å måle pH og 

Eh, og ein tileignar ingen verdi til prøva for gruppe II. Ved meir enn 2 cm tjukk prøve vert pH og Eh 

målt ca. 1 cm ned i sedimentet i grabben, og prøva vert tileigna ein pH/Eh-verdi etter figur for 

"poengavlesing for pH/Eh" i NS9410:2016 (sjå figur 4). Indeks for gruppa vert berekna som 

gjennomsnitt av poenggjevne prøver. 

 

Gruppe III, sensorisk gransking, omfattar eventuell førekomst av gassboblar og lukt i sedimentet, og 

skildring av sedimentet sin konsistens og farge, samt grabbvolum og tjukkleik av deponert slam. 

Kategoriane "gassboblar", "grabbvolum" og "tjukkleik på slamlag" har klart definerte variablar, og vert 

gjevne poeng utifrå desse. Kategoriane "farge", "lukt" og "konsistens" vert tolka som kontinuerlege 

variablar, og vert gjevne heile poeng etter ein kontinuerleg skala frå høvesvis 0 til 2 eller 0 til 4. Summen 

av parameterkategoriane vert korrigert for kvar prøve før berekning av indeksverdi til gruppa. 
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Tilstanden til botnen blir berekna ut frå middelverdien av pH/Eh for gruppe II og korrigert sum for 

gruppe III vert berekna for kvar enkelt prøve. Dersom ein ikkje har verdi for pH/Eh på grunn av for lite 

prøvemateriale, vert middelverdien sett lik korrigert sum for gruppe III. Det vert ikkje fastsett ein samla 

lokalitetstilstand, då prøvestasjonane er tekne både i nær- og overgangssona, med varierande avstand til 

påverknadskjelda (avløpa). 

 

Skjema for prøvetakingspunkt B.2 

Skjema for prøvetakingspunkt (tabell 3) vert nytta til ytterlegare skildring av prøvene, men vert ikkje 

nytta i berekning av tilstanden til ein lokalitet. Ettersom skjemaet vert nytta som skildring av prøver har 

Rådgivende Biologer AS valt å gjere nokre modifikasjonar i forhold til skjema B.2 i NS 9410:2016. Ein 

har ved fleire tilfelle observert diffus og spontan gassbobling rundt oppdrettsmerdar, noko som ikkje 

alltid kjem fram ved prøvetaking. Ein har difor valt å oppgje dette separat. Ein har også inkludert 

sedimentdjupne i grabben, for å tydeleggjere metodikk brukt for måling av pH og Eh.  

 

Under dei fleste oppdrettsanlegg finst det i varierande grad restar av døde blåskjel som stammar frå 

anlegget. I einskilde prøver kan desse utgjere eit betydeleg volum av den totale grabbprøven. Det vil 

ikkje vere rett å rubrisere dette som primærsediment. Tilsvarande gjeld for organisk materiale/slam, og 

me har valt å oppgje andelen blåskjelrestar, organisk materiale og primærsediment kvar for seg, slik at 

desse til saman utgjer 100 % av prøven. 

 

I rubrikkane for steinbotn og fjellbotn har me valt å notere stasjonar som fjell-/steinbotn dersom ein finn 

mindre mengder mineralsk sediment, eller føler grabben rulle/skli på bratt fjellbotn. Ein vil stort sett 

alltid finne noko sediment på fjellbotn i sjøen, sjølv på relativt bratt fjell. Etter NS 9410:2016 vert 

stasjonar med spor av mineralsk sediment definert som blautbotn, og dermed notert slik i prøveskjema 

(tabell 4). Dette medfører at ein kan ha oppgitt fjell- og steinbotnstasjonar i tabell 3 som vert definert 

som blautbotn i tabell 4. 

 

Plassering av stasjonar 

Ved plassering av stasjonar vart det lagt vekt på å ta prøver på tilsvarande stasjonar som ved tidlegare 

granskingar.  
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RESULTAT 

Delresultat er samanfatta i tabell 2 og 3. 

Tabell 2. Informasjon frå granskinga av anleggssona (delresultat) på lokaliteten. 

Resultat frå MOM-B/NS-9410-gransking (delresultat) : 

Tal grabbstasjonar: 10 Tal grabbhugg: 11 

Sedimenttype:  Dominerande Mindre dominerande: Minst dominerande: 

(skjema B2) Silt Sagmugg Sand 

Tal på grabbstasjonar (gruppe II og III) med følgjande tilstand : 

Tilstand 1 10 Tilstand 3 0 

Tilstand 2 0 Tilstand 4 0 

Indeks og MOMB-tilstand (1-4) 

Indekstal illustrert 

 

Tabell 3. SKJEMA FOR PRØVETAKINGSSPUNKT for granskinga ved lokaliteten Herand den 26. 

oktober, 2017. 

Prøvetakingspunkt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Posisjon nord:   60° 20, 650 651 651 681 676 674 698 695 663 671 

Posisjon aust:    06° 22, 382 351 307 380 343 321 343 300 247 139 

Avstand fra avløp sør (m) 2 30 70 56 60 72 95 112 128 229 

Avstand fra avløp nord (m) 56 61 87 2 35 55 48 78 125 220 

Djup (meter) 16 17 23 16 20 23 22 24 20 25 

Tal på forsøk 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Spontan bobling                     

Bobling v/prøvetaking                     

Sedimentdjupne (cm) 5 3 0 4 5 1 6 1 0 2 

Del slam/organisk (%) 10 % 10 %   10 % 10 % spor 20 %   spor   

Del blåskjelrestar (%) spor                  

Del primærsediment (%) 50 % 90 %   10 % 60 % 50 % 60 % 95 % spor 100 % 

Fordeling av primær-

sediment 

Leire                   

Silt 20 % 80 %   100 % 70 % 90 % 100 % 100 % spor 100 % 

Sand 80 % 20 %    30 % 10 % spor spor spor spor 

Skjelsand              

Sagmugg 40 %  Spor   80 % 30 % 50 % 20 % 5 %    

Steinbotn                     

Fjellbotn     Ja           Ja   

Pigghudingar, tal                   

Krepsdyr, tal 1    40 2         1 

Blautdyr, tal                 1 

Børstemakk, ca tal  20 100 1 150 50 1 120 15   10 

Andre dyr, totalt tal                     

Beggiatoa                     

Fôr                   

Fekalier                       

 

1 2 3 4
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SKILDRING AV DEI EINSKILDE PRØVENE: 

Bilda viser om mogleg prøvene før og etter siling, dette er gjennomgåande. 

 

På stasjon 1 fekk ein frå ca. 16 m djup opp knapt ½ grabb (5 cm) gråbrun og luktfri prøve med mjuk 

konsistens. Prøva bestod ca. av 10 % organisk materiale, spor av blåskjelrestar, 40 % sagmugg og 50 % 

primærsediment, derav ca. 20 % silt og 80 % sand. Det var 1 krepsdyr og ca. 20 børstemakkar i prøva. 

 

   
 

På stasjon 2 fekk ein frå ca. 17 m djup opp vel ¼ grabb (3 cm) grå og luktfri prøve med fast konsistens. 

Prøva bestod av ca. 10 % organisk materiale, spor av sagmugg og 90 % primærsediment, derav ca. 80 

% silt og 20 % sand. Det var ca. 100 makkar i prøva.  

 

   
 

På stasjon 3 fekk ein frå ca. 23 m djup opp ein tom grabb, med 3 stein.  
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På stasjon 4 fekk ein frå ca. 16 m djup opp knapt ½ grabb (4 cm) gråbrun og luktfri prøve med mjuk 

konsistens. Prøva bestod av ca. 10 % organisk materiale, 80 % sagmugg og 10 % primærsediment, derav 

ca. 100 % silt. Det var ca. 40 krepsdyr og 150 makkar i prøva.  

 

   
 

På stasjon 5 fekk ein frå ca. 20 m djup opp knapt ½ grabb (5 cm) gråbrun og luktfri prøve med mjuk 

konsistens. Prøva bestod av ca. 10 % organisk materiale, 30 % sagmugg og 60 % primærsediment, derav 

ca. 70 % silt og 30 % sand. Det var 2 krepsdyr og ca. 50 makkar i prøva. 

 

   
 

På stasjon 6 fekk ein frå ca. 23 m djup opp knapt ½ grabb (1 cm) grå og luktfri prøve med mjuk 

konsistens. Prøva bestod av spor av organisk materiale, ca. 50 % sagmugg og 50 % primærsediment, 

derav ca. 90 % silt og 10 % sand. Det var 1 makk i prøva.  
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På stasjon 7 fekk ein frå ca. 22 m djup opp vel ½ grabb (6 cm) gråbrun og luktfri prøve med fast-mjuk 

konsistens. Prøva bestod av ca. 20 % organisk materiale, 20 % sagmugg og 60 % primærsediment, derav 

ca. 100 % silt og spor av sand. Det var ca. 120 makkar i prøva.  

 

   
 

På stasjon 8 fekk ein frå ca. 24 m djup opp knapt ¼ grabb (1 cm) grå og luktfri prøve med mjuk 

konsistens. Prøva bestod av ca. 5 % sagmugg og 95 % primærsediment, derav ca. 100 % silt og spor av 

sand. Det var ca. 15 makkar i prøva.  

 

   
 

På stasjon 9 fekk ein på andre forsøk frå ca. 20 m djup opp ein tilnærma tom grabb (0 cm) grå og luktfri 

prøve med fast konsistens. Prøva bestod av spor av organisk materiale og spor av  primærsediment, 

derav spor av silt og spor av sand. Det var ingen dyr i prøva.  
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På stasjon 10 fekk ein frå ca. 25 m djup opp knapt ¼ grabb (2 cm) grå og luktfri prøve med fast 

konsistens. Prøva bestod av ca. 100 % primærsediment, derav 100 % silt og spor av sand. Det var også 

en del større fragment av skjel i prøva. Det var 1 krepsdyr, 1 blautdyr og ca. 10 makkar i prøva.  

 

   
 

 

 

Gruppe I: Fauna 

Det vart påvist dyr på 9 av 10 stasjonar (tabell 4). Botndyr blir etter NS 9410:2016 ikkje inkludert i 

indeksberekninga, men gir informasjon om tilhøva og rehabiliteringsevna på enkeltstasjonar. Det vart 

funne flest dyr innan hovudgruppa børstemakk på 9 stasjonar, krepsdyr på 4 stasjonar og blautdyr på ein 

stasjon.  

 

Gruppe II: Surleik og redokspotensial –pH/Eh 

Det vart målt pH/Eh på 6 stasjonar (figur 4, tabell 4). Seks prøver hamna i tilstand 1 = "meget god" med 

omsyn på kjemisk belasting. Fem av desse fekk 0 poeng, med pH på 7,51-7,80 og redokspotensial (Eh) 

på -110 til 67 mV, og ein prøve fekk 1 poeng med pH på 7,674 og Eh på -180 mV. 

 

Gruppe III: Sedimenttilstand 

Med omsyn til sedimenttilstand fekk 10 prøver 0-4 poeng og hamna i tilstand 1 = "meget god"  (tabell 

4).  
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Figur 4. Forholdet mellom redokspotensial (Eh) og surleik (pH) for grabbhogga (nummererte punkt) 

tekne på lokaliteten ved granskinga. Poengkategoriar med støttelinjer for gruppe II-parameteren er 

markert (NS 9410:2016). 
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Tabell 4. PRØVESKJEMA for granskinga ved lokaliteten Herand den 26. oktober 2017. 

Gr Parameter Poeng Prøvenummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Botntype: B (blaut) eller H (hard) B B H B B B B B B B 
      

                    

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

  pH verdi 7,74 7,67 - 7,58 7,51 - 7,56 - - 7,80 

II Eh verdi 284 37 - 194 107 - 142 - - 234 

  pH/Eh frå figur 0 1 0 0 0 - 0 - - 0 

  Tilstand prøve 1 1 0 1 1 - 1 - - 1 

  Tilstand gruppe II 1                 

    Buffertemp: 18,3 °C  Sjøvasstemp: 10,4 °C  Sedimenttemp: 11 °C     

    pH sjø: 8,387  Eh sjø: 373,5 mV  Referanseelektrode: +217 mV     

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

  Farge Lys/grå = 0 
1 

0   
1 1 1 1 

0 0 0 

    Brun/sv = 2           

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

  Lukt Noko = 2                     

III   Sterk = 4                     

    Fast = 0   0  0       
1 

  0 0 

  Konsistens Mjuk = 2 2     2 2 2 2     

    Laus = 4                     

    <1/4 =0      0     0   0 0 0 

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

  volum > 3/4 = 2                     

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

  på 2 - 8 cm = 1                     

  slamlag > 8 cm = 2                     

    SUM: 4 1 0 4 4 3 3 2 0 0 

  Korrigert sum (*0,22) 0,88 0,22 0 0,88 0,88 0,66 0,66 0,44 0 0 

  Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Tilstand gruppe III 1                 
                          

II + Middelverdi gruppe II+III 0,44 0,61 0 0,44 0,44 0,66 0,33 0,44 0 0 

III Tilstand prøve 1 1 1 1 1 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     
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Tilstand til botnen 

Alle ti prøvestasjonar fekk tilstand 1 = "meget god" (figur 5, tabell 5). Sjøbotnen rundt avløpet 

framstår som lite påverka av anlegget. 

 

 

Figur 5. Oversikt over tilstand i anleggssona for enkeltstasjonar tekne på lokaliteten ved granskingane 

3. april 2013 (Furuset 2013) og noverande gransking.  

Tabell 5. Historiske granskingar av anleggssona ved lokaliteten. 

Dato Gen. : Lokalitetstilstand Biomasse Utfôra Produsert 

feltarbeid   (iht NS 9410) ved gransk. (tonn) mengde (tonn): mengde (tonn): 

03.04.2013   2   62,7 19 19 

26.10.2017  1    69 219* 219* 
*Estimert basert på tidlegare produksjonstal 
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DISKUSJON 

Generelt om avløp  

Utsleppsvatnet er lettare enn det omkringliggande sjøvatnet, og stig difor opp før det vert innlagra på 

aktuelt innlagringsdjup i overflatelaget eller heilt i overflata (fortrinnsvis vinterstid). Innblandingsdjupet 

for avløpsvatnet vil normalt vere i dei øvre delane av vassøyla, der tidevatnet vanlegvis syter for hyppig 

og god vassutskifting. På denne måten vil dei aller finaste tilførslane bli spreidd effektivt vekk frå 

utsleppsstaden med tidevatnet (figur 8). Utsleppet vil ha ein upwellingseffekt på omkringliggande 

vassmassar ved utsleppsstaden og rive desse med seg på veg mot overflata. Isolert sett vil det såleis 

alltid vere gode lokale utskiftings- og omrøringsforhold rundt sjølve utsleppet.   

 

 

Figur 6. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av eit ferskvassutslepp i ein 

sjøresipient med gjennomslag til overflata og lokal sedimentering av organiske tilførslar i resipientens 

umiddelbare nærleik til utsleppspunktet. Utsleppet får auka sin tettleik ettersom det lettare ferskvatnet 

stig opp og vert blanda med sjøvatnet (heiltrekt linje og lyseblått).  

Berre dei største partiklane vil sedimentere heilt lokalt ved sjølve utsleppet. Det er difor vanleg å 

observere ei svært avgrensa punktbelastning i samband med slike utslepp dersom utsleppet skjer på 

djupner med relativt god vassutskifting og gode nedbrytingstilhøve. Der vil naturleg nedbryting kunne 

halde tritt med tilførslane dersom det er god tilgang på oksygen ved tilførsel av friskt vatn over 

sedimentet. Granskingar frå ei rekke tilsvarande utslepp av denne typen viser difor at det som regel kun 

er mogeleg å spore miljøeffektar umiddlebart nær sjølve utsleppet 

 

Avløpet ved Herand 

Ut frå vurderingskriteria i NS 9410:2016 er det dokumentert at samlege enkeltprøver fekk tilstand 1 = 

"meget god" rundt avløpa til lokaliteten. 

 

Denne granskinga vart utført (ved maksimal belasting) den 26. oktober 2017, og viser ein meget god 

tilstand rundt utsleppet. Det vart funnet gravande botndyr i 9 av 10 prøvar, med fleirbørstemakk på 9 

stasjonar, krepsdyr på 4 stasjonar, og blautdyr på 1 stasjon. I dei resterande prøvene vart det funnet små 

mengder sediment, som truleg er grunnen til at det heller ikkje vart funnet dyr. Dette tyder på at det er 

god omsetning av organisk materiale ved lokaliteten. Sedimentet på lokaliteten består i hovudsak av silt, 

sagmugg og sand.  

 

Granskinga utført i 2013 viser en noko høgare belasting, dette kan være grunna lågare vassføring i 

perioden før gransking (tabell 5, figur 7). 
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Lokaliteten viser veldig god tilstand rundt utsleppet og få teikn på å vere belasta, det synast at lokaliteten 

handterer dagens produksjon veldig godt.  

 

 

Figur 7. Årleg fôrbruk (grå stolpar) og gjennomsnittleg stasjonstilstand rundt avløpa (svarte pkt.) *Fôr- 

og produksjonstal manglar, men antakast å vere om lag som føregåande år. 
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