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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Franzefoss Gjenvinning AS gjennomført en 

resipientundersøkelse av sjøområdet utenfor anlegg Eide, deponi og resoilfabrikk i Fjell kommune. 

Undersøkelsen utgjør en av de rutinemessige fire-årlige undersøkelsene. I utslippstillatelsen av 5. januar 

2017 har anlegget på Eide tillatelse til å motta, mellomlagre og behandle 100 000 tonn oljeboringsavfall, 

60 000 tonn oljeholdig avfallsvann og 10 000 tonn oljeforurenset masse. Utslipp til sjø er inntil 110 000 

m3 renset vann per år. Mellomlager av inntil 30 000 tonn. Franzefoss har også tillatelse for drift av 

ordinært deponi på området fra 29. juni 2009 fra Fylkesmannen i Hordaland.  

 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til kravene i godkjent overvåkingsprogram fra mars 2017, som 

baserer seg på prøvetakingsprogrammet fra tidligere undersøkelser utført i 1990, 1995, 2000, 2005, 2009 

og 2013 (Johannessen m. fl. 1991, Tvedten m. fl. 1996, Johnsen m. fl 2001, Tveranger m.fl. 2005b, 

Tveranger m.fl. 2009b og 2013). Det er også gjennomført ekstra prøvetaking av albusnegl på to steder 

for å vurdere mulig påvirkning fra et oljeutslipp i 2016. Undersøkelsen skal gi en oversikt over den 

økologiske og kjemiske miljøtilstanden i resipienten vurdert opp mot gjeldende klassifiseringssystem 

etter Vannforskriften (Veileder 02:2013). Dataene fra undersøkelsen er rapportert inn i Vannmiljø.  

 

Det ble foretatt en feltbefaring 30. og 31. august 2017, med måling av hydrografi i vannsøylen, 

innsamling av prøver for analyse av sedimentkvalitet, innhold av miljøgifter samt bunnfauna på tre 

stasjoner utenfor avløpet og i området rundt og samlet inn albusnegl for analyse av miljøgifter fra seks 

områder. Det ble utført undersøkelser av littoral og sublittoral hardbunn (fastsittende alger og dyr) på 

tre steder 31. august 2017. Feltarbeidet ble utført av Erling Brekke og Ingeborg Økland (innsamling av 

sediment og bunndyr), Helge O.T. Bergum og Kiana Stiller (innsamling av albusnegl) samt Mette 

Eilertsen og Bernt Rydland Olsen (strandsonekartlegging), Rådgivende Biologer AS. Franzefoss 

Gjenvinng AS samlet inn fisk på to steder for analyse av miljøgifter.  

 

Analyse av sediment og miljøgifter er gjennomført av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS avd. Bergen. MS Solvik ved Leon Pedersen takkes for lån av båt og velvillig bistand i 

forbindelse med feltarbeidet. Rådgivende Biologer AS takker Franzefoss Gjenvinning AS ved Hilde 

Nymark Rasmussen for oppdraget.  

 

Bergen, 5. februar 2018 
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SAMMENDRAG 

Tveranger, B., I. Økland, C. Todt, M. Eilertsen, J. Tverberg & E. Brekke 2018. Resipientundersøkelse 

ved Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Eide, 2017. Deponi og behandling av oljeboringsavfall. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2588, 107 sider, ISBN 978-82-8308-444-3. 

  

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Franzefoss Gjenvinning AS, gjennomført en 

resipientundersøkelse av sjøområdene utenfor Eide deponi og Resoilfabrikken i Fjell kommune. Den 

30. august 2017 ble det gjort hydrografimålinger og samlet inn sedimentprøver for analyse av miljøgifter 

og bløtbunnsfauna på tre stasjoner, ved utslippet i Skjervika og i bassengene nord (Eidesosen) og sør 

(Høgøyosen) for utslippet. Den 31. august 2017 ble det gjort undersøkelser av fjæresamfunn og samlet 

inn albusnegl for miljøgiftsanalyse på 6 stasjoner i området utenfor deponiet og Resoil fabrikken. Fisk 

for miljøgiftsanalyse ble samlet inn vinteren og våren 2017. Undersøkelsen er en oppfølging av seks 

tidligere undersøkelser (Johannessen m. fl.1991, Tvedten m. fl. 1996, Johnsen m. fl 2001, Tveranger 

m.fl. 2005, 2009, 2013) 

 

Eide deponi har vært i drift siden 1981 og består av to deponi. Det gamle deponiet var i bruk fra 1981 

til 2009 og ble brukt til husholdnings- og næringsavfall. Etter deponiet ble avsluttet ble avsluttet med 

duk, og toppdekke og overvannsdrenering. Det nye, mindre, deponiet ble tatt i bruk i 2009, og fra 2010 

har det stort sett blitt deponert lett forurensede uorganiske masser. I tillegg til deponiet har Franzefoss 

Gjenvinning AS drevet en Resoilfabrikk på samme område siden 1994, for behandling av 

oljeboringsavfall. Gjennomsnittlig årlig utslipp av sigevann og avfallsvann fra Resoil fabrikken er på ca 

193 000 m3. 

 

Hydrografi 

Hydrografiundersøkelsene viste at vannmassene i både Eidesosen og Høgøyosen hadde en tydelig 

sjikting med endring i temperatur, saltinnhold og til dels oksygen mellom 30-40 m dyp. 

Oksygeninnholdet i bunnvannet i Eidesosen var høyt, tilsvarende tilstandsklasse II = "god", mens 

innholdet i Høgøyosen var svært lavt, tilsvarende tilstandsklasse V = "svært dårlig". Høgøyosen er en 

del av Sekkingstadosen, som er en naturlig oksygenfattig fjord med periodevis lave 

oksygenkonsentrasjoner, og det har åpenbart i lengre tid ikke vært utskifting av bunnvannet i 

Sekkingstadosen. Vannmassene i Skjervika viste ingen tegn til sjikting, og oksygenforholdene i 

bunnvannet var svært gode.    

 

Sediment 

Sedimentet ved stasjon 17 i Eidesosen, stasjon 21 i Høgøyosen og stasjon 22 i Skjervika hadde noe 

mindre organisk materiale enn ved tidligere undersøkelser, men sedimentet på stasjon 17 og 21 lå fortsatt 

innenfor tilstandsklasse V ="svært dårlig" i henhold til veileder 02:2013, revidert 2015, basert på 

støtteparameteren normalisert TOC. Sedimentet på stasjon 22, som ligger nærmest utslippet fra Eide 

deponi, lå innen tilstandsklasse II = "god" basert på normalisert TOC. På denne stasjonen har også 

andelen finkornet sediment gått ned de siste årene, trolig på grunn av mindre utslipp fra Eide deponi og 

resoilfabrikken etter et nytt renseanlegg ble tatt i bruk i 2010.  

 

På alle stasjoner er det funnet enkelte stoffer som lå over grenseverdiene for vanndirektivets 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer i sediment og for 

vannregionspesifikke stoffer i sediment. Sedimentene tilfredsstiller derfor ikke miljømål for kjemisk 

tilstand.  

 

Innholdet av tungmetall i sedimentene var generelt lavt på alle stasjonene, med unntak av stasjon 17, 

der det var moderat høye konsentrasjoner av arsen og sink. Disse lå over grenseverdien for 

miljøkvalitetsstandarden for vannregionspesifikke stoffer i sediment. I tillegg var det moderat høye 

konsentrasjoner av PCB, som lå over grenseverdien. Innholdet av flere PAH forbindelser, som er 
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prioriterte stoffer eller prioriterte farlige stoffer i henhold til vannforskriftens miljøkvalitetsstandarder, 

var høye på stasjon 21 og/eller stasjon 17 tilsvarende tilstandsklasse IV = "dårlig" eller III = "moderat" 

i henhold til M-608:2016, og lå over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder. I tillegg var innholdet 

av PAH-forbindelsene antracen og perfluoroktysulfonat (PFOS), som begge er regnet som prioriterte 

farlige stoffer, «moderat» høye og lå innenfor denne grenseverdien på alle stasjonene.  

 

Siden 1990 har innholdet av tungmetall i sedimentet gått ned, men har det vært en svak økning av 

kadmium og bly i sedimentet siden 2009, og kopper og sink siden 2013. Innholdet av ∑ PAH16 

forbindelser har vært relativt stabilt på stasjon 17 og 21 fra 2000, mens det på stasjon 22 har vært stabilt 

siden 2005 etter en betydelig nedgang fra 2000. Konsentrasjonen av enkelt PAH forbindelser som 

benzo[ghi]perylen og Benzo[b]fluoranten ser ut til å være svakt stigende over tid. 

 

Bløtbunnfauna 

Bløtbunnfaunaen oppnådde tilstandsklasse II = "god" på stasjon 17, med høyt individtall og normalt til 

høyt artsmangfold og viste lite påvirkning av organisk materiale. Stasjon 21 og 22 oppnådde 

tilstandsklasse III = "moderat", men lå på grensen mot "god" tilstand. Stasjonene hadde noe lavt artstall 

og høyt individtall og fremstod som påvirket av organisk materiale. Endringer i bløtbunnfaunaen i 

Eidesosen og Høgøyosen er trolig styrt av naturlige variasjoner i organiske tilførsler og i Høgøyosen 

eventuelt av periodevis lavt oksygeninnhold i bunnvannet. På stasjon 22 ved utslippet har det vært lite 

påvirkning av organiske tilførsler etter undersøkelsen i 2000. Det er usannsynlig at den økologiske 

tilstanden i Eidesosen og Høgøyosen kan forklares ved organiske tilførsler fra Eide deponi.  

 

Miljøgift i biota 

Undersøkelsen av miljøgifter i albusnegl på 6 stasjoner rundt Eide deponi viste lavt innhold av 

miljøgifter, med unntak av kvikksølv, som lå over grenseverdien på en stasjon og pentaBDE som lå over 

grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder på tre stasjoner. Begge disse stoffene er etter vanndirektivets 

miljøkvalitetsstandarder klassifisert som prioriterte farlige stoffer i biota. I tillegg var ∑PCB7 

konsentrasjonen over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke stoffer i 

biota. 

 

Undersøkelsen av innholdet av miljøgifter i fiskefilet og lever fra stasjon 17 og 21 viste at både lever og 

filet hadde kvikksølvkonsentrasjoner over grenseverdien på begge stasjoner, mens det var ∑PCB7 

konsentrasjoner over grenseverdien for lever på stasjon 17 og for både lever og filet på stasjon 21. Lever 

fra fisk fra begge stasjonene hadde ∑PentaBDE over grenseverdien. Lever hadde generelt høyere 

konsentrasjon av organiske miljøgifter enn filet, noe som er forventet siden disse forbindelsene ofte 

akkumuleres i fiskelever.  

 

Strandsone 

Strandsoneundersøkelsen viste at det var artsrike fjæresoner med "svært god" økologisk tilstand på 

stasjon F1 Tørkevika og F2 Reidarsneset, og "god" tilstand på grensa til "svært god" tilstand på stasjon 

F3 Buskevika. Ved strandsoneundersøkelsene fra 2009 til 2017 har alle stasjonene framstått som friske 

og upåvirkede.    

 

Vurdering av effekt av oljeutslipp 

Det er gjort en vurdering av effekten av oljeutslippet i 2016 på sedimentkjemi, miljøgifter i biota og på 

tilstanden i strandsonen. Innholdet av olje i sedimentet i Skjervika er betydelig redusert siden 2011. 

Oljeinnholdet i sedimentet i Eidesosen og Høgøyosen har kun tidligere blitt målt i 2005. Det er høyere 

innhold av olje i sedimentet i 2017 enn i 2005, men siden det ble observert en stor økning i oljeinnhold 

i Skjervika mellom 2005 og 2011 er det lite sannsynlig at økningen mellom 2005 og 2017 er koblet til 

oljeutslippet i 2016.  Det var generelt lavt innhold av miljøgifter i albuesnegl på alle stasjoner, og det 

har ikke vært en generell økning i miljøgifter i albusnegl som kan knyttes til utslippet av olje. Det ble 

ikke observert olje ved strandsoneundersøkelsen i 2017, og strandsonen på alle stasjonene framstod som 
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frisk og upåvirket.  Det er ikke observert noen endring av miljøtilstanden ved denne undersøkelsen som 

kan knyttes til oljeutslippet i 2016.        

 

Vurdering av tilstand  

Med arsen, sink og ∑PCB i sediment og bløtbunnfauna som ligger innenfor tilstandsklasse III= 

«moderat» må Marsteinsålen-Svartskjærosen klassifiseres innenfor økologisk tilstand "moderat" (tabell 

1). Sekkingstadosen har ∑PCB og bløtbunnsfauna som ligger innenfor tilstandsklasse III = "moderat", 

og Sekkingstadosen må derfor klassifiseres innenfor økologisk tilstand "moderat".    

 

På grunn av høyt innhold av flere PAH forbindelser i sedimentet, tilsvarende tilstandsklasse IV = 

«dårlig», må kjemisk tilstand for både Sekkingstadosen og Marsteinsålen -Svartskjærosen klassifiseres 

som «dårlig».  

 

Tabell 1. Oversikt over klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i Sekkingstadosen og 

Marsteinsålen-Svartskjærosen for alle de undersøkte elementene i 2017 (jf. M-608:2016 samt veileder 

02:13- revidert 2015). Gjeldene parametre er markert med farge.  

 

 Sekkingstadosen Marsteinsålen-Svartskjærosen Fjæresone 

Stasjon St 21 St 17 St 22 F1 F2 F3  

Biologiske kvalitetselementer 

Bunnfauna III II III    

Fjæresamfunn - - - I I II 

Fysisk-kjemiske kvalitetselementer (støtteparametre) 

Oksygenmetning (%) V II I - - - 

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

Normalisert TOC V V II - - - 

Vannregionspesifikke 

miljøgifter 

I-III I-III I-III - - - 

Økologisk tilstand Moderat Moderat - - - 

EUs prioriterte miljøgifter 

Tungmetaller I-II I-II I-II - - - 

TBT II II II - - - 

PFOS III III III - - - 

Andre miljøgifter I-IV I-IV I-III - - - 

Kjemisk tilstand Dårlig Dårlig - - - 

 

Selv om vannforskriften anbefaler at bløtbunnsfauna blir undersøkt hvert 3. år, og miljøgifter i biota 

hvert år vil vi anbefale at disse kvalitetselementer undersøkes sammen med miljøgifter i sediment hvert 

5. år siden utslippene av miljøgifter generelt er små, og forholdene i resipienten ved nåværende 

utslippsregime er relativt stabile. 
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INNLEDNING 

Denne resipientundersøkelsen tar utgangspunkt i føringer fra vanndirektivet, avløpsdirektivet og 

naturmangfoldloven for vurdering av resipientens tilstand og kapasitet i forhold til dagens utslipp.  

 

VANNDIREKTIVET 

EUs Rammedirektiv for Vann trådte i kraft 22.12.2000, og har som mål at forvaltning av 

vannforekomster skal skje etter samme prinsipper over hele Europa. Gjennomføringen av direktivet i 

Norge er basert på Forskrift om rammer for vannforvaltningen (“vannforskriften”), som ble vedtatt i 

2006. Vannforskriften har som hovedformål å gi rammer for fastsettelse av miljømål som sikrer en mest 

mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, og miljømålet for naturlige 

vannforekomster er at de skal ha minst "god" økologisk og kjemisk tilstand (figur 1) innen 2020. For 

vurdering av tilstand har Miljødirektoratet utarbeidet klassifiseringssystemer for vannforekomster 

(Direktoratsgruppa for vanndirektivet: veileder 02:2013 revidert 2015). Biologiske kvalitetselement 

vektlegges, mens fysiske og kjemiske kvalitetselementer er støtteparametre for vurdering av økologisk 

tilstand. Den økologiske tilstanden i en vannforekomst skal bestemmes ut fra det kvalitetselementet som 

angir den dårligste tilstanden (“det verste styrer prinsippet”). For miljøgiftene skilles det mellom 

vannregionspesifikke stoffer som bestemmes nasjonalt og prioriterte stoffer som fastsettes av EU. 

Økologisk tilstand bestemmes ut fra flere forskjellige kvalitetselementer, deriblant vannregionspesifikke 

stoffer. Kjemisk tilstand bestemmes ut fra nivået av EUs prioriterte stoffer. 

 

 

 

Figur 1. Vanndirektivets tilstands-

klassifisering for vannforekomster, 

samt grenser for når miljømål oppnås 

og når tiltak må iverksettes for å oppnå 

miljømål. Figur er hentet fra veileder 

02:2013 revidert 2015 (Direktorat-

gruppa for vanndirektivet). 

 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Resipientundersøkelsen tar også ta hensyn til forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-

5), og kunnskapsgrunnlaget er vurdert som “godt” (§ 8) slik at “føre var prinsippet” ikke behøver komme 

til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). Vurderingene omfatter en gjennomgang av resultatene der 

de samlede belastningene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaksområdet er inkludert (§ 10).  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Eide deponi ligger på vestsiden av Sotra, 2 km fra åpent hav og er delvis skjermet for havet av noen 

øyer (figur 2). Ifølge Vann-nett er både vannforekomsten Martsteinsålen – Svartskjærosen (ID 

0261000030-C) og Sekkingstadosen (ID 021000033-C) oppført med "god økologisk tilstand", men 

vannforekomstene "oppnår ikke god kjemisk tilstand" på grunn av forhøyede nivåer av to tungt 

nedbrytbare forbrenningsrelaterte PAH-forbindelser, samt kobber i sediment i Eidesosen.  

 

Deponiet ligger i en delvis utsprengt dal, Langedalen, som i nord munner ut i Skjervika. 

Utslippsledningen fra vannrenseanlegget er 200 meter ut i sjø på 31 meters dyp til Eidesosen. 

Utslippsledningen for deponiet ligger parallelt med utslippsledning for resoil. Fra utslippene skrår 

terrenget nokså bratt nedover i retning vest (figur 3). Like nedenfor avfallsdeponiet går det en smal 

renne mellom land og Djupålsøyna, som i sør grunnest opp mot litt over 40 m dyp inn til Høgøyosen. 

Mot nord utvider rennen seg, og det dybdes nedover til over 180 meters dyp ca 1 km nordnordvest for 

Eide deponi. Eidesosen er et dypbasseng som mot sør og vest er omgitt av øyer med forholdsvis grunne 

terskler inn til tilstøtende sjøområder. Eidesosen er relativt åpen mot nordvest med et terskeldyp på over 

100 meter dyp inn til et nytt basseng i retning Havrøyna. Dette bassenget er videre relativt åpent og dypt 

i retning sørvest, med et terskeldyp på ca. 85 m ut mot havet. 

 

Flere gjennomgående strømsund inn og ut fra Eidesosen gjør at en har god utskifting her. Den relativt 

dype terskelen mot nordvest, og den kystnære plasseringen ut mot åpent hav gjør at det kan forventes 

tilfredsstillende utskiftingsforhold også i det dypeste i Eidesosen. Utslippet ligger på 31 meters dyp ca 

200 meter fra land i en skrånende bakke som dybdes nordover mot Eidesosen (jf. figur 5). Det forventes 

ikke stagnerende vannmasser i det dype bassenget i Eidesosen grunnet de forholdsvis dype tersklene i 

forhold til bassengdybden.  

 

VANNFOREKOMSTEN 

Vannforekomstene Marsteinsålen – Svartskjærosen (fjordkatalog nr. 0261000030-C) og Sekkingstads-

osen (fjordkatalog nr 0261000033-C) ligger i økoregion “Nordsjøen nord” med tidevannsforskjell under 

1m. Standard typifisering i henhold til Moy m.fl. (2003) og vannportalen www.vann-nett.no er benyttet, 

sammen med Havforskningsinstituttets kart for Vestlandet for definering av saltholdighet, miksing og 

eksponerthet (tabell 1). Tidevann er ikke oppgitt i vann-nett, men er definert som <1 m for økoregion 

Nordsjøen Nord. Den økologiske tilstanden er oppført som “moderat” for Marsteinsålen og “god” (med 

lav pålitelighetsgrad) for Sekkingstadosen, mens den kjemiske tilstanden er oppført som “dårlig” i begge 

to vannforekomstene på grunn av høye verdier av utvalgte organiske miljøgifter. 

Tabell 2. Oversikt over vannkategorier og verdier for de ulike vannforekomstene i undersøkelsen hentet 

fra www.vann-nett.no og veileder 02:2013. 

Vanntypeinndeling Marsteinsålen – Svartskjærosen Sekkingstadosen 

Vanntype kystvann M1 Åpen eksponert kyst M7 Oksygenfattig fjord 

Vannforekomst 0261000030-C 0261000033-C 

Vanntype ID CM1521221 CM6423231 

Økoregion Nordsjøen Nord Nordsjøen Nord 

Kysttype Åpen eksponert kyst Oksygenfattig fjord 

Salinitet (psu) Euhalin (> 30)  Euhalin (> 30) 

Tidevann Liten (<1m) Liten (<1m) 

Bølgeeksponering Utsatt Beskyttet 

Miksing i vannsøylen Delvis lagdelt Delvis lagdelt 

Oppholdstid bunnvann Moderat (uker) Lang (måneder/år) 

Strømhastighet Svak (< 1 knop) Svak (< 1 knop) 

Økologisk tilstand Moderat God 

Kjemisk tilstand Dårlig Dårlig 

http://www.vann-nett.no/
http://www.vann-nett.no/
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Figur 2. Vannforekomstene Marsteinsålen – Svartskjærosen og Sekkingstadosen utenfor Eide deponi. 
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Figur 3. Dybdeforhold utenfor Eide deponi, basert på opploddinger ved tidligere undersøkelser. 
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EIDE DEPONI OG FRANZEFOSS GJENVINNING AS 

Eide deponi ble etablert som avfallsdeponi for husholdnings- og næringsavfall i 1981, og eies og drives 

av Franzefoss Gjenvinning AS. I konsesjonen av 29. juni 2009 er deponiet definert som deponi i kategori 

2, Deponi for ordinært avfall, og kategori 3, inert avfall. Tillatelsen gjelder en årlig mengde avfall 

deponert på inntil 100 000 tonn. Området på Eide er regulert til industriområde.  

 

Det gamle deponiet på Eide deponi var dimensjonert til å ta imot 460 000 m³ avfall. Gammelt deponi er 

en blanding av avfall fra 25 år, hvor de største mengdene avfall kom i perioden 2004–2008 der årlig 

deponeringsmengde varierte mellom vel 25 000 og 55 000 tonn i perioden. Dette deponiet var uten 

bunntetting. Etter en periode med luktplager i 2007 og 2008 ble det gjort mye kartlegging og utført en 

rekke tiltak for å redusere luktplagene. Det ble startet opp 12 nye gassbrønner i 2009, og disse trakk mer 

metangass ut av fyllingen enn tidligere de første årene, men mengdene er gradvis redusert fra år til år 

fordi det ikke tilføres organisk materiale i fyllingen. Gassen brennes i fakkelen. Det gamle deponiet ble 

også avsluttet med duk og toppdekke, og overvannsdrenering er på plass. Fra februar 2009 har 

forholdene vært betydelig bedre. 

 

Et nytt deponi på ca 600 000 m³ ble i 2009 tatt i bruk i et gammelt steinbrudd like vest for eksisterende 

fylling. Denne fyllingen har dobbel bunntetting, mens det er gitt dispensasjon fra kravet om dobbel 

sidetetting. Arealet av nytt deponi er mindre, og sigevannsmengden blir derfor langt mindre enn det 

gamle deponiet. Sigevannet renses i et fellingsanlegg. Denne nye fyllingen har en forventet levetid på 

ca 20 år med dagens drift og forventes å være avsluttet innen år 2030.  I perioden 2008 – 2016 har 

mengden avfall levert til det nye deponiet variert mellom vel 20.000 og 50.000 tonn (jf. tabell 3). 

 

Alle deponi som fremdeles var i drift etter 16. juli 2009 ble gitt et 

generelt forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall 

med organisk materiale over 10 % TOC og glødetap over 20 %. 

Fem deponi i Hordaland, herunder Eide Deponi; fikk etter søknad 

unntak fra deponiforbudet og ble gitt midlertidig tillatelse til 

deponering av inntil 55 000 tonn biologisk nedbrytbart avfall frem 

til 1. juli 2010 på grunn av dårlig forbrenningskapasitet i 

Bergensområdet. Fra sommeren 2010 har deponiet først og fremst 

vært brukt til lett forurensede uorganiske masser.  

 

Det er nå uorganisk masse som legges på deponi, og største 

fraksjon er eget tørrstoff fra Resoilfabrikken. Det er også noe 

kalk, asbest og lett forurenset masse. Det ble i en begrenset 

periode frem til august 2011 drevet med omlasting av ordinært 

restavfall fra husholdninger som skulle kjøres til Sverige for forbrenning.    

 

Nedbørsfeltet som drenerer naturlig gjennom Langedalen er ca 320 dekar. Vann fra området oppstrøms 

det gamle deponiet blir ledet vestover til sjø gjennom en avskjærende grøft. Nedbørsfeltet som drenerer 

ut i Skjervika er ca 200 dekar. Av dette dreneres ca 104 dekar (inkl. deponiet) via sigevannsledningen. 

Gjennomsnittlig årlig nedbørsmengde de siste 10 årene er målt til å være rundt 2000 mm. Korrigert for 

fordampning utgjør dette en gjennomsnittlig avrenning fra nedbørfeltet til det gamle deponiet på ca 6 

l/s, eller ca 190 000 m³ i året fram til 2005. Sigevannsmengden ble redusert betydelig i perioden 2006 – 

2008 etter tildekking og avslutning på deler av det gamle området (rundt 120 000 m³ i året), og har de 

siste årene samlet lagt på et gjennomsnitt på ca 130.000 m³ i året (tabell 4).  

 

Det nye deponiet har dobbel bunntetting. "Nytt" sigevann fra det nye deponiet som startet opp juli 2008 

går gjennom eget telleverk og egen sigevannsanalyse. Sigevannet samles opp og føres via et rør på 200 

mm PEH inn på eksiterende sigevannsledning i felles utløpsrør til sjø på 31 m dyp i Skjervika. Det nye 

deponiet ligger i et steinbrudd med loddrette vegger, og det er således ikke overflatevann som drener 

Tabell 3. Mengde avfall deponert 

på ny fylling. 

År Avfallsmengde (tonn) 

2008 53.150 

2009 40.250 

2010 42.450 

2011 20.650 

2012 34.400 

2013 39.850 

2014 36.300 

2015 38.500 

2016 37.200 

2017 24.912 
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inn i området. Her vil nedbør som faller på deponiet samles av bunntettingen og dreneres som sigevann. 

Årlige sigevannsmengder herfra har det seneste årene ligget mellom 11 500 og 17 500 m³ i året (tabell 

4).  

 

Årlig rapporteres sigevannsmengde og utslipp av sigevannsparametere til Fylkesmannen. Sigevannet 

blir ledet gjennom en målestasjon nedstrøms deponiene, hvor det foretas kontinuerlig registrering av 

sigevannsmengdene. For overvåkingsformål tas det prøver en gang i kvartalet som blir analysert for et 

bredt spekter av miljøgifter. Det er etablert en rekke grunnvannsbrønner i området både i den gamle og 

den nye fyllingen. Disse inngår i et overvåkingsprogram med inntil fire årlige prøvetakingsrunder. I 

konsesjonen fra 2009 ble det stilt krav om rensing av avløpsvannet fra Eide deponi innen 1. juni 2011. 

Det er nå etablert sigevannsrensing som omfatter lufting og felling før utslipp. Det er ikke tallfestet krav 

på rensing av sigevann, men etter 2012 har det vært en reduksjon i utslippene av tungmetaller, suspendert 

stoff, KOF, N-total, BTEX og olje. Ordinær deponivirksomhet med blandet avfall er avviklet (2010), 

og dermed vil sigevannets innhold reduseres over tid både på næringsstoffer, tungmetaller og andre 

miljøgifter. Konsentrasjoner og renseeffekt blir rapportert til fylkesmannen (4 prøver årlig).  

Tabell 4. Utslipp fra vannrenseanlegget tilknyttet Resoil og utslipp av sigevann fra deponiet i perioden 

1999 – 2016. 

År Utslippsmengder, Resoil m³ 
Omtrentlige utslippsmengder sigevann 

Gammelt deponi Nytt deponi 

1999 <10.000 224.000  

2000 <10.000 196.000  

2001 <10.000 146.000  

2002 <10.000 219.000  

2003 <10.000 276.000  

2004 10.000 213.000  

2005 15 000 217.000  

2006 22.500 124.000  

2007 30.000 112.000  

2008 18.500 119.000 9.000 

2009 28.900 104.000 18.000 

2010 27.400 91.000 9.000 

2011 62.300 131.000 25.000 

2012 54.800 117.000 21.000 

2013 48.500 109.000 17.500 

2014 53.000 128.000 17.000 

2015 47.500 124.000 13.500 

2016 58.500 127.000 11.500 

2017 47.399 174.400 15.600 

 

I tillegg til deponiet har Franzefoss Gjenvinning AS drevet en resoilfabrikk på samme område siden 

1994. De første ti årene var utslippsmengdene fra Resoilanlegget relativt beskjedne og lå under 10 000 

m³ i året. Utslippene ble fram til 2005 ble kjemisk renset før de ble sluppet inn på sigevannsledningen 

fra Eide deponi. I 2006 bygget Franzefoss Gjenvinning AS ny produksjonshall (jf. figur 4), og fikk av 

SFT (nå Miljødirektoratet) i januar 2006 utvidet konsesjonen fra en årlig behandling av 30 000 tonn til 

60 000 tonn oljeboringsavfall. I 2007 ble det søkt om en ytterligere utvidelse til 80 000 tonn 

oljeboringsavfall samt 40 000 tonn oljeholdig avfallsvann, tilsvarende et utslipp til Skjervika på 90 000 

m³ i året. Franzefoss Gjenvinning AS fikk av Klif 15. februar 2010 ny og utvidet tillatelse i samsvar 

med søknad, noe som naturlig nok har økt utslippene de siste årene (tabell 4). Franzefoss Gjenvinning 

AS søkte Miljødirektoratet i 2011 om å få øke utslippene av renset avløpsvann fra 90 000 m³ til 110 000 

m³, noe som tilsvarer en økning til behandling av 100 000 tonn oljeboringsavfall og 60 000 tonn 

oljeholdig avfallsvann samt mottak av 10 000 tonn med oljeforurenset masse (som slam fra oljeutskiller/ 

sandfang osv). Ny konsesjon i samsvar med søknad ble gitt 1. oktober 2013, med siste oppdaterte utgave 

pr 5. januar 2017. I tillatelsen er det satt krav til maksimale utslippsmengder (døgnmiddel og år) for 
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TOC, olje, krom, nikkel, kobber, kadmium, kvikksølv, bly og sum PFAS.  

 

 

Figur 4. Behandlingsanlegget for oljeboringsavfall på Eide Deponi. Bildet er lastet ned fra nettsidene 

til Franzefoss AS (http://www.franzefoss.no). 

I resoilfabrikken separeres olje og vann fra tørrstoffet. Gjenvunnet olje selges som brensel til aktører 

som har tillatelse til å brenne oljen, og noe brukes som energikilde i egen prosess. Det finkornete 

tørrstoffet deponeres på eget deponi. I 2010 startet arbeidet med bygging av et nytt stort 

vannrenseanlegg. Anlegget hadde oppstart i februar 2011 og har en kombinasjon av kjemisk og 

biologisk rensing av vannet før utslipp, med en kapasitet på inntil 15 m³/time, men maksimalt 110 000 

m³/år. 

 

Franzefoss Gjenvinning AS hadde tidligere felles avløp fra Eide deponi og Resoilfabrikken der sigevann 

fra fyllingen og prosessavløpsvann som er renset (kjemisk og biologisk) ble ført gjennom et 550 mm 

PEH-rør til utslipp i sjø på ca 31 meters dyp i en bratt bakke i sjøområdet rett utenfor Skjervika. 

Resoilfabrikken har nå egen avløpslinje parallelt med sigevannslinjen (eksisterende ledning) og utløp 

på samme sted. 

 

Det er utarbeidet program for karakterisering av prosessavløpsvannet og rapportering til 

Miljødirektoratet. I utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet er det satt krav til årlige utslipps-

begrensninger for en rekke stoffer, med krav om måling og beregning av utslippene. I dag går det ut 

omtrent 50–60 000 m³ renset utslippsvann i Skjervika i året, dvs. omtrent 50 % av rammen i gjeldende 

utslippstillatelse.   

 

Utslipp fra vannrenseanlegget tilknyttet Resoil har økt fra ca 22 500 m³ i 2006 til rundt 50–60 000 m³ 

tonn i året fra 2011, samtidig som mengde sigevann fra deponiet har blitt gradvis redusert etter 2005, 

med et snitt på rundt 120 000 m³ i året (tabell 4). Utslipp av renset prosessvann fra resoilfabrikken utgjør 

nå en større del av utslippsmengdene til Skjervika og Eidesosen, og utslippet av  oljekomponenter  fra 

resoilfabrikken har økt noe.    

 

Utslippsledningene som drenerer utslippene både fra deponiene og gjenvinningsanlegget ligger omtrent 

200 m fra stranden i Skjervika i vestlig retning, omtrent ved stasjon 22 (figur 5).  Strømmålinger utført 

av NIVA (Johnsen mfl. 2001) like utenfor avløpet dokumenterer gode strømforhold i et dybdeintervall 

http://www.franzefoss.no/
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mellom 5 og 45 m dyp. Strømmen domineres av vekslende tidevann, og grunnet bunntopografien er 

nord og sør de dominerende strømretningene. Den sørlige tidevannsstrømmen er sterkere enn den 

nordlige. Gjennomsnittlig strømstyrke var relativt lik i hele vannsøylen og lå rundt 5 cm/s. 

Maksimalstrømmen varierte mellom 20-30 cm/s. 

 

Utslippets innlagringsdyp er beregnet til å ligge i dybdeintervallet 7-25 m dyp avhengig av variasjon i 

sigevannsmengde, sjiktningen i vannet (temperatur og saltinnhold) og strømstyrken (Johnsen m. fl. 

2001). Lav sigevannsmengde og sterk strøm gir dypest innlagring. De oppløste stoffene vil således 

kunne forventes å bli fortynnet og spredt effektivt både sørover og nordover fra utslippet, mens de ikke-

vannløselige tilførslene vil bli spredd over betydelige bunnområder og bare i liten grad sedimentere 

lokalt. Beregninger utført av NIVA viser at en 500× fortynning av sigevannet var oppnådd innenfor en 

avstand på fra 20–30 m til 200 m fra utslippet avhengig av utslippsmengde (3–16 l/s) og strømhastighet 

(6 cm/s og 25 cm/s). 

 

I 2016 hadde Franzefoss utslipp av spillolje som berørte området både sør, vest og nord for anlegget. 

Utslippet skjedde i grunnen ca 100 m fra sjø og gikk gjennom fyllmasser i gamle Skjervika. Utslippet 

lakk ut fra grunnen i Skjervika gjennom hele 2016 og 2017 i varierende grad. For å avgrense 

miljøvirkningen av utslippet ble det i perioden lagt ut lenser som sperret kaifronten der oljefilm mellom 

lensen og land ble fjernet. Det er mulig at noe oljesøl kom forbi lensen i starten av utslippsperioden og 

ved bølgedrag i sjøen. For å avdekke om mulig utslipp til sjø har hatt noen miljøpåvirkning, ble 

prøveprogrammet utvidet med 2 prøvepunkt for albusnegl ved Langholmen og Djupålsøyna vest og 

sørvest for Skjervika. I tillegg vil resultatet av strandsoneundersøkelsen inngå i denne vurderingen. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Resipientundersøkelsen er basert på hydrografi i vannsøylen, kjemisk og sensorisk vurdering av 

sediment og undersøkelse av bløtbunnsfauna på tre lokaliteter. I tillegg er det gjort analyse av miljøgifter 

i albusnegl fra seks lokaliteter og fisk fanget i to områder, samt strandsoneundersøkelser (undersøkelser 

av fastsittende alger og dyr på littoral og sublittoral hardbunn) på tre steder.  

 

HYDROGRAFI 

Temperatur, oksygen- og saltinnhold i vannsøylen ned til bunnen ble målt på stasjon 17, 21 og 22  den 

30. august 2017 (figur 5, tabell 5), ved hjelp av en SAIV STD/CTD sonde modell SD204.   

 

SEDIMENT 

Den er tatt sedimentprøver på tre stasjoner, 17, 21 og 22 for analyser av bunnfauna og kjemiske forhold 

av Erling Brekke og Ingeborg E. Økland den 30. august 2017 (figur 5, tabell 5). Prøvetaking er utført i 

henhold til NS-EN ISO 5667-19:2004 “Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder", NS-EN 

ISO 16665 "Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna" 

og NS 9410:2016 "Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg" (kun pH/Eh). Det 

er benyttet en 0,1 m2 stor van Veen-grabb for henting av prøvemateriale fra bløtbunn. Grabben har et 

maksimalt volum på 15 l (= 18 cm sedimentdybde i midten av grabben). På hver stasjon er det tatt tre 

grabbhugg for analyse av kornfordeling og kjemiske parametere, disse er samlet til en blandprøve per 

stasjon. For analyse av fauna er det tatt tre parallelle prøver. 

  

PRØVESTASJONER 

Stasjon 17 - Eidesosen ligger ca 1100 m nord for utslippet i Skjervika i det dypeste partiet av Eidesosen, 

mens Stasjon 21 - Høgøyosen ligger ca 1000 m sør for utslippet i Skjervika på det dypeste partiet av 

Høgøyosen og Stasjon 22 - Skjervika ligger like ved utslippet i en bakke som skrår relativt bratt 

nedover mot nord i Eidesosen. Stasjonene i Eidesosen og Høgøyosen hvor det vil være sedimenterende 

forhold. Stasjonene er det samme som ved tidligere undersøkelser, og prøvetakingspunkt er bestemt ut 

i fra ledningens utslippspunkt, bunnforhold og dominerende strømningsforhold. 

Tabell 5. Posisjon (WGS 84) for stasjon 17, 21 og 22 ved resipientundersøkelsen i sjøområdet utenfor 

Eide deponi 30. august 2017.   

Stasjon Stasjon 17 - Eidesosen  Stasjon 21 - Høgøyosen Stasjon 22 - Skjervika 

Dyp (meter) 188 80 30 

Posisjon (nord) N: 60° 23,700' N: 60° 22,694' N: 60° 23,266' 

Posisjon (øst) E: 04° 57,308' E: 04° 57,917' E: 04° 57,835' 
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Figur 5. Prøvetakingsstasjoner i sjøområdet utenfor Eide deponi. 

 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentprøvene til kornfordeling og glødetap er tatt fra de øverste 5 cm, mens prøver til analyser av 

miljøgifter og organisk innhold er tatt fra den øverste 1 cm.  Prøvene ble levert til Eurofins Norge AS 

rett etter prøvetakingen. Det er gjort analyse på følgende tungmetaller: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 

Sn, Zn og de organiske miljøgifter THC, PAH16, PCB7 og TBT, bromerte flammehemmere (blant annet 

Penta-BDE), HBCCD og TBBPA samt PFC forbindelser. Miljøgifter er klassifisert og vurdert etter 

veileder M-608:2016 og 02:2013, revidert 2015. Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av 

leire, silt, sand, og grus i sedimentet og utføres gravimetrisk. Innholdet av organisk karbon (TOC) i 
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sedimentet ble analysert direkte, men for å kunne benytte klassifiseringen i veileder 02:2013 skal 

konsentrasjonen av TOC i tillegg standardiseres for teoretisk 100 % finstoff etter nedenfor stående 

formel, der F = andel av finstoff (leire + silt) i prøven.:  

 

Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F) 

 

I henhold til vanndirektivets veileder 02:2013 revidert 2015 skal TOC kun benyttes som en 

støtteparameter til vurdering av bløtbunnsfauna for å få informasjon om grad av organisk belastning. 

Klassifisering av TOC utfra gjeldende klassegrenser kan gi et uriktig bilde av miljøbelastningen, men 

inntil bedre metodikk er utarbeidet skal klassifiseringen etter veileder 02:2013 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 3420/3620 med en SenTix 

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

referanseelektrode til måling av Eh. pH-elektroden blir kalibrert med buffer pH 4 og 7 før feltøkten. Eh-

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

ved 0 °C. Halvcellepotensial tilsvarende sedimenttemperaturen på feltdagen ble lagt til avlest verdi. Litt 

ulike halvcellepotensial ved ulike temperaturer ligger innenfor presisjonsnivået for denne type 

undersøkelse på ±25 mV, som oppgitt i NS 9410:2016.  

 

BLØTBUNNSFAUNA 

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

grabb på hver av de tre lokalitetene. Sedimentet i prøvene fra hver av parallellene ble vasket gjennom 

en rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværende materiale ble tilsett 96 % etanol for fiksering av 

fauna. Bokser med silt og fiksert materiale ble merket med prøvested, stasjonsnavn, dato og prøve-id.  

 

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 (nEQR). 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 (veileder 02:2013, oppdatert 

2015; tabell 6). Det blir brukt seks ulike indekser for å sikre best mulig vurdering av tilstanden på 

bunndyr. Indeksverdien for hver indeks blir omregnet til nEQR og gir en tallverdi fra 0-1. 

Gjennomsnittet av nEQR verdien for samtlige indekser - unntatt DI-indeksen (modifisering i henhold 

til et notat fra Miljødirektoratet, mars 2016) - brukes til å fastsette den økologiske tilstanden på stasjonen.  

Tabell 6. Klassifiseringssystem for bløtbunnsfauna basert på en kombinasjon av indekser (Klassifisering 

av miljøtilstand i vann, veileder 02:2013, oppdatert 2015). 

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 
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Geometriske klasser  

Når bunnfauna er identifisert og kvantifisert kan artene inndeles i geometriske klasser. Det vil si at alle 

arter fra en stasjon grupperes etter hvor mange individer hver art er representert med. Skalaen for de 

geometriske klassene er I = 1 individ, II = 2-3 individer, III = 4-7 individer, IV = 8-15 individer per art, 

osv. (tabell 7). For ytterligere informasjon vises til Gray og Mirza (1979), Pearson (1980) og Pearson 

et. al. (1983). Denne informasjonen kan settes opp i en kurve hvor geometriske klasser er presentert i x- 

aksen og antall arter er presentert i y-aksen. 

Tabell 7. Eksempel på inndeling i geometriske klasser. 

Geometrisk klasse Antall individer/art Antall arter 

I 1 15 

II 2-3 8 

III 4-7 14 

IV 8-15 8 

V 16-31 3 

VI 32-63 4 

VII 64-127 0 

VIII 128-255 1 

IX 256-511 0 

 

Kurveforløpet er et mål på sunnhetsgraden til bunndyrssamfunnet og kan dermed brukes til å vurdere 

miljøtilstanden i området. En krapp, jevnt fallende kurve indikerer et upåvirket miljø og formen på 

kurven kommer av at det er mange arter, med heller få individer. Et moderat påvirket samfunn vil ha et 

mer avflatet kurveforløp enn i et upåvirket miljø. I et sterkt påvirket miljø vil kurveforløpet variere på 

grunn av dominerende arter som forekommer i store mengder, samt at kurven vil utvides med flere 

geometriske klasser. 

 

MILJØGIFT I ORGANISMER 

ALBUSNEGL 

Den 31. august 2017 ble det samlet inn prøver av albusnegl (Patella vulgata) på fire steder i strandsonen 

nord og sør for Eide deponi for analyse av metaller og organiske miljøgifter (figur 5, tabell tabell 58). 

I tillegg ble to nye steder (A5 og A6) undersøkt i forbindelse med en vurdering påvirkning av et utslipp 

av spillolje i Skjervika i april 2016.  

 
Prøvested A1 ble flyttet noe lengre sør sammenlignet med tidligere undersøkelser på grunn av 

utfyllingen i Skjervika. Prøvested A2 ligger på en liten holme som stikker ut like nord for lagertankene 

til Franzefoss gjenvinning, ca 130 m fra utslippet. Prøvested A3 ligger i Tørkevika ca 250 m nordøst for 

Skjervika, og prøvested A4 (referansestasjonen) ligger ca 650 m sør for utslippet. Prøvested A5 ligger 

på østsiden av Djupålsøyna ca 525 m sørsørvest for utslippet. Prøvested A6 ligger på østsiden av 

Langholmen ca 400 m vest for utslippet (figur 5) Stasjon A2 – A4 tilsvarer de prøvestedene som ble 

undersøkt i 2000, 2005, 2009 og 2013.  

 

Det ble samlet inn 50 individer på hvert sted, fortrinnsvis større individer (med ca. 22 – 25 individer av 

større albusnegl i hver prøve). Renset materiale ble frosset ned ved hjemkomst samme dag og deretter 

levert til Eurofins Norge AS.   
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Tabell 8. De aktuelle prøvetakingsstedene for miljøgifter i organismer.  

Navn Prøvetakingssted Posisjon (WGS 84) 

A1 Sør for Skjervika N 60° 23,155' Ø 04° 57,835' 

A2 Nord for Skjervika N 60° 23,291' Ø 04° 57,918' 

A3 Tørkevika nord for utslippet N 60° 23,349' Ø 04° 58,146' 

A4 Innenfor Giljeholmen sør for utslippet N 60° 22,925' Ø 04° 57,908' 

A5 Djupålsøyna N 60° 22,961' Ø 04° 57,560' 

A6 Langholmen N 60° 23,195' Ø 04° 57,332' 

 

FISK 

Franzefoss Gjenvinning AS ved Hans Kåre Eide samlet inn vinteren til våren 2017 fisk ved bruk av 

dypvannsteiner på rundt 80 – 120 meters dyp i sjøområdet rundt stasjon 17 i Eidesosen, samt på rundt 

50 meters dyp i sjøområdet rundt stasjon 21 i Høgøyosen (figur 5). Som ved undersøkelsen i 2013 var 

det vanskelig å få opp tilstrekkelige mengder fisk med hensyn på art og mengde fisk. På stasjon 17 ble 

det fanget 2 øyepål (på henholdsvis 21 og 24 cm), to brosme (på henholdsvis 72 og 75 cm) samt en 

gråsteinbit (50 cm). All fisken ble benyttet til miljøgiftanalyser (muskel og lever). På stasjon 21 ble det 

fanget en øyepål (19,5 cm), en lomre (25,5 cm)), en torsk (24 cm), en lyr (34 cm) samt 4 lange (55 – 65 

cm). Bortsett fra lyren, som er ikke bunnfisk, ble det øvrige materiale benyttet til miljøgiftanalyser. 

Fisken var frossen ned etter den var tatt ut av teinene. Det ble tatt ut prøver av muskel og lever til 

miljøgiftanalyser hos EUROFINS Norge AS. 

 

VURDERING AV TILSTAND 

Prøvene av albusnegl og muskel og lever av fisk ble analysert for metallene kobber, sink, tinn, arsen, 

krom, bly, nikkel, kadmium og kvikksølv samt de organiske miljøgiftene PAH16, PCB7, TBT, TBBPA. 

PBDE og PFC forbindelser. Det ble også tatt analyser av tørrstoff i prøvene av albusnegl og fisk og 

analyse av fett i fiskemuskel og lever. 

 

Summerte verdier for stoffgrupper innenfor PBDE og PFC forbindelser er rapportert som sum 

forbindelser ekskl. (eksklusiv) og inkl. (inklusiv) LOQ (limit of quantification). LOQ angir 

konsentrasjonen hvor analyseproduktet kan kvantifiseres i prøven. Dette skiller seg fra LOD (limit of 

detection) ved at LOD angir mengden som trengs for at produktet i analysen skal detekteres, men ikke 

nødvendigvis i kvantifiserbare mengder. I eksklusiv LOQ resultatene er kun forbindelser med 

kvantifiserbare konsentrasjoner tatt med i resultatet, mens inklusiv LOQ resultatene inkluderer alle 

detekterte forbindelser. Den faktiske verdien i prøvene vil ligge innenfor intervallet mellom eksklusiv 

og inklusiv LOQ. Dette er vanlig praksis ved analyse av miljøgifter og gjøres fordi analyselaboratorier 

er pålagt å operere med såkalt "verste fall resultat" når man snakker om miljøgifter som man eksponeres 

for gjennom mat, hvilket er tilfellet for PFC-forbindelser.  

 

Metallinnholdet og organiske miljøgifter i albusnegl og fisk har blitt vurdert ved sammenligning med 

grenseverdier for miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer, og 

miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke stoffer i vann, sediment og biota (M-608 2016). For 

albusnegl har verdiene blitt i tillegg sammenlignet med en samlestudie av metallinnhold i albusnegl 

(tørrvekt) i lite påvirkete systemer i perioden 1972 – 1983 (Knutzen 1986).  

 

FJÆRESAMFUNN 

Kartlegging og prøvetaking av fastsittende makroalger ved tre utvalgte fjæresonestasjoner i Tørkevika, 

på Reidarsneset og Buskevika ble utført i henhold til metoden for multimetrisk indeks/fjæresamfunn 

RSLA/RSL etter veileder 02:2013, oppdatert 2015 (figur 5, tabell 10). Stasjonene er de samme som ble 

undersøkt i 2009 og 2013 (Tveranger mfl. 2009 og 2013). Fjæresoneindeksen er basert på den fysiske 

beskrivelsen og artssammensetningen i fjæresonen.  
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Et avgrenset område på ca 10 m langs fjæresonen blir 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 innarbeidet 

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 9) 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. 

Tabell 9. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ kartlegging av dekningsgrad og forekomst av 

fastsittende makroalger er delt inn i seks klasser etter 02:2013, oppdatert 2015, og har et høyere 

detaljnivå enn skalaen som blir benyttet til utregning av fjæresoneindeks. 

% dekningsgrad Skala for kartlegging Skala for indeksberegning 

Enkeltfunn 1 1 

0-5 2 
2 

5-25 3 

25-50 4 
3 

50-75 5 

75-100 6 4 

 

 

PRØVESTASJONER 

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

himmelretning, eksponeringsgrad og strøm, jf. veileder 02:2013, oppdatert 2015. Stasjonene ved Eide 

deponi ble plassert sørøst i Eidesosen og øst i Høgøyosen (figur 5). Stasjonene har noe varierende 

himmelretning, helling og eksponeringsgrad. Det er derfor utfordrende å sammenlikne stasjonene 

direkte, men ettersom stasjonene inngår i en overvåkning over et lengre tidsrom, er hovedformålet å 

overvåke eventuelle tilstandsendringer fra tidligere år.   

Tabell 10. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype (L = litoralt, S = sublitoralt) for 

hver av de tre stasjonene utenfor Eide Deponi 31. august 2017. 

Stasjon: F1 – Tørkevika F2 - Reidarsneset F3 - Buskevika 

Posisjon nord 60° 23, 341´ 60° 23, 072´ 60° 22, 803´ 

Posisjon øst 04º 58, 200´ 04º 57, 837´ 04º 58, 142´ 

Himmelretning Nordøstlig Nordlig Nordvest 

Hellingsvinkel < 10° 60-70° < 10° 

Substrat (L/S) Fjell/Fjell, Skjellsand Fjell/Fjell Fjell/Skjellsand 

 

På prøvedagen var det overskyet, med gode lysforhold. Det var vindstille og lite bølger, med relativt 

kort sikt (1-3 m).  

 

VURDERING AV ØKOLOGISK TILSTAND  

Økologisk tilstand av fjæresamfunnet er vurdert etter veileder 02:2013, oppdatert 2015, ved utregning 

av multimetrisk indeks/fjæresoneindeks for vanntype RSL1-2; åpen eksponert kyst og moderat 

eksponert kyst/fjord (tabell 11) for stasjon F1 – Tørkevika og F2 - Reidarneset. Stasjon F3 – Buskevika 

er vurdert etter RSL3; beskyttet fjord (tabell 12). 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. Vannforekomsten 

Marsteinsålen - Svarteskjærosen (ID: 0261000030-C) er kategorisert som vanntypen eksponert kyst, 

mens vannforekomsten Sekkingstadosen (ID 0261000033-C) er kategorisert som oksygenfattig 

beskyttet fjord. En viser til veileder 02:2013 for detaljert beskrivelse av multimetrisk indeks. 
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Tabell 11. Oversikt over kvalitetselement som inngår i multimetrisk indeks av makroalgesamfunn for 

RSLA1-2 – Åpen eksponert kyst og moderat eksponert kyst/fjord. 

Fjæresoneindeks Økologiske statusklasser basert på observert verdi av indeks 

Statusklasser → Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Parametere           

Normalisert artsantall >30-80 >15-30 >10-15 >4-10 0-4 

% andel grønnalger 0-20 >20-30 >30-45 >45-80 >80-100 

% andel rødalger >40-100 >30-40 >22-30 >10-22 0-10 

ESG1/ESG2 >0,8-2,5 >0,6-0,8 >0,4-0,6 >0,2-0,4 0-0,2 

% andel opportunister 0-15 >15-25 >25-35 >35-50 >50-100 

Sum brunalger >90-450 >40-90 >25-40 >10-25 0-10 

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

Tabell 12. Oversikt over kvalitetselement som inngår i multimetrisk indeks av makroalgesamfunn for 

RSL 3 – Beskyttet fjord. 

Fjæresoneindeks Økologiske statusklasser basert på observert verdi av indeks 

Statusklasser → Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Parametere           

Normalisert artsantall >30-65 >20-30 >12-20 >4-12 0-4 

% andel grønnalger 0-20 >20-25 >25-30 >30-36 >36-100 

% andel rødalger >40-100 >30-40 >21-30 >10-21 0-10 

ESG1/ESG2 >1-1,5 >0,7-1 >0,4-0,7 >0,2-0,4 0-0,2 

% andel opportunister 0-25 >25-32 >32-40 >40-50 >50-100 

Sum grønnalger  jan.14 >14-28 >28-45 >45-90 >90-300 

Sum brunalger >120-300 >60-120 >30-60 >15-30 0-15 

% andel brunalger >40-100 >30-40 >20-30 >20-10 0-10 

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 

Saltinnholdet ved overflaten i Eidesosen (St 17), i Høgøosen (St 21) og i Skjervika (st 22) var ca 30‰ 

(figur 6).  I Skjervika økte saltinnholdet til 31,5 ‰ ved bunnen på 27 m dyp. I Eidesosen og Høgøyosen 

økte saltinnholdet til 33,1 ‰ ved 40 m. I Høgøyosen steg saltinnholdet videre til 34,1 ‰ ved 48 m og 

ved bunnen på 78 m djup var det 34,8 ‰, mens det i Eidesosen steg relativt jevnt fra 40 m til bunnen 

ved 188 m der saltinnholdet var 34,9‰.  

 

Temperaturen i Skjervika sank fra 15,7 °C ved overflaten til 15, 5 °C ved bunnen på 27 m. I Høgøyosen 

og Eidesosen lå temperaturen mellom 15,7 og 15,4 de øverste 25 meterne. I Høgøyosen sank 

temperaturen til 8 °C ved 52 m djup for så å være relativ stabil og ved bunnen på 78 m djup var den 7,6 

°C. I Eidesosen sank temperaturen jevnt med dyp til 8 °C ved 118 m dyp, for så å være relativt stabil 

ned til bunnen ved 188 m djup, der temperaturen var 7,6 °C. 

 

Oksygeninnholdet i Skjervika gikk fra 8,04 mg/l (98,2 %) til 7,58 mg/l (92,9 %) eller 5,34 ml O2/l ved 

bunnen på 27 m noe som tilsvarer tilstandsklasse I = "svært god" i forhold til veileder 02:2013. 

Oksygeninnholdet sank svakt fra ca 8,3 mg/l (101 %) ved overflaten i Høgøyosen og Eidesosen til 

mellom 7,5 og 7,6 mg/l (ca 92 %) ved 30 m dyp. I Høgøyosen sank oksygeninnholdet så brått og ved 

bunnen på 78 m dyp var det på 2,1 mg/l (22,2 %) eller 1,48 ml O2/l, noe som tilsvarer tilstandsklasse V 

= "svært dårlig". I Eidesosen var det en svak nedgang i oksygeninnholdet med dyp og ved bunnen på 

178 m var oksygeninnholdet 6,09 (64,3 %) eller 4,29 ml O2/l, noe som tilsvarer tilstandsklasse II = 

"god".  

 
 

Figur 6. Hydrografiprofiler for Eidesosen (St 17), Høgøyosen (St 21) og Skjervika (St 22) tatt 30. august 

2017. 
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SEDIMENT 

BESKRIVELSE AV PRØVENE 

På stasjon 17 fikk en, etter to bomhugg, opp fra 188 m dyp seks fulle grabber (18 cm) med grå, myk og 

luktfri prøve. Sedimentet bestod av ca 30 % silt og 70 % leire. Sedimenttilstand tilsvarte tilstand 1 = 

"meget god" etter B-parametere i NS 9410:2016. Bildene nede viser sedimentet før (til venstre) og etter 

siling (til høyre). Dette gjelder alle stasjoner. 

 

 
 

På stasjon 21 gikk en fra 80 m dyp opp vel ¾ til full grabb (15-18 cm) grå, myk og luktfri prøve som 

bestod av ca 10 % skjellsand, 10 % sand, 50 % silt og 30 % leire. Sedimenttilstand tilsvarte tilstand 1 = 

"meget god" etter B-parametere i NS 9410:2016 

 

 
 

På stasjon 22 fikk en stein i grabb ved to forsøk, deretter fikk en fra 30 m dyp opp ⅓ til  vel ⅗  ( 6-11 

cm), fast til myk og luktfri prøve. På toppen av prøven var det et 0,5 til 1 cm m tykt grått lag, under dette 

laget var prøven svart. Sedimentet i tre av prøvene besto av ca 10 % skjellsand, 70 % sand, 20 % silt og 

spor av leire, mens en av prøvene har ca 5 % grus og mindre sand, og en prøve har ca 15 % skjellsand 

og 5 % grus og litt mindre sand. Sedimenttilstand tilsvarte tilstand 1 = "meget god" etter B-parametre i 

NS 9410:2016 

 

17-B 17-B 

21-A 21-A 
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Tabell 13. Feltbeskrivelse av sedimentprøvene som ble samlet inn ved undersøkelsen 10. juli 2017. 

Analyse av fauna ble gjort på parallell A til C, mens parallell K1-K3 gikk til analyse av kjemi og 

kornfordeling. Sedimentsammensetning ble ikke vurdert i parallell K1-K3. Godkjenning innebærer om 

prøven er innenfor standardkrav i forhold til representativitet. 
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St 17 

A Ja 18 - - - 30 70 - 7,78 242 1 

B Ja 18 - - - 30 70 - 8,00 122 1 

C Ja 18 - - - 30 70 - 8,09 97 1 

K1 Ja 18 - - - - - - - - - 

K2 Ja 18 - - - - - - - - - 

K3 Ja 18 - - - - - - - - - 

St 21 

A Ja 17 10 - 10 50 30 - 7,99 105 1 

B Ja 15 10 - 10 50 30 - 7,99 165 1 

C Ja 16 10 - 10 50 30 - 8,00 187 1 

K1 Ja 17 - - - - - - - - - 

K2 Ja 18 - - - - - - - - - 

K3 Ja 16 - - - - - - - - - 

St 22 

A Ja 7 10 5 65 20 - - 8,35 167 1 

B Ja 6 15 5 60 20 - - 8,15 37 1 

C Ja 8 15 5 60 20 - - 8,07 77 1 

K1 Ja 6 - - - - - - - - - 

K2 Ja 8 - - - - - - - - - 

K3 Ja 11 - - - - - - - - - 

 

 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentet på stasjon 17 og 21 er dominert av finstoff, med henholdsvis 76 og 84 % leire og silt (tabell 

14). På stasjon 22 er sand den dominerende kornstørrelsen med 76 %. 

 

Tørrstoff og glødetap gir en indikasjon på innhold av organisk materiale, og lavt tørrstoff innhold og 

høyt glødetap indikerer høyt innhold av organisk materiale. Stasjon 17 og 21 har lavt tørrstoffinnhold, 

men verdier på henholdsvis 25 og 23 %  og høyt glødetap (16,2 og 16, 8 %), mens stasjon 22 har høyt 

tørrstoffinnhold (67 %) og lavt glødetap (3,1 %). 

22-C 22-C 
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Total organisk karbon (TOC) innholdet viser høyt innhold av organisk materiale på stasjon 17 og 21 

med TOC verdier på henholdsvis 54 og 59 mg/g og lavt innhold på stasjon 22 med 9,4 mg/g. 

Støtteparameteren normalisert TOC, der TOC er standardisert til 100 % finstoff gir verdier som 

klassifiserer til tilstandsklasse V = "svært dårlig" for stasjon 17 og 21 og tilstandsklasse 2 = "god for 

stasjon 22. 

 

Tabell 14. Kornfordeling, tørrstoff og organisk innhold fra tre stasjoner ved Eide deponi 30. august 

2017. Tilstand er markert med farge, som tilsvarer tilstandsklassifiseringen etter veileder 02:2013. 

Alle resultat for kjemi er presentert i vedlegg 1.  

Stasjon Enhet St 17 St 21 St 22 

Leire & silt % 75,9 84,2 19,2 

Sand % 22,3 14,4 75,9 

Grus % 1,8 1,4 4,9 

Tørrstoff % 25 23 67 

Glødetap % 16,2 16,8 3,1 

TOC mg/g 54 59 9,4 

Normalisert TOC mg/g 58,3 61,9 24,0 

 

 

MIJØGIFTER I SEDIMENT 

Tungmetaller 

Stasjon 17 har "moderat" høyt innhold av arsen og sink tilsvarende tilstandsklasse III i henhold til M-

608: 2016 og arsen og sink konsentrasjonen ligger over vanndirektivets grenseverdi for oppnådde 

miljømål (tabell 15). Konsentrasjonen av de andre tungmetallene er lave tilsvarende tilstandsklasse I = 

"meget god" eller II = "god". På stasjon 21 og stasjon 22 er konsentrasjonen av alle analyserte tungmetall 

lav, tilsvarende tilstandsklasse I eller tilstandsklasse II. Konsentrasjonen av barium er 280 mg/kg på 

stasjon 17, 1300 mg/kg på stasjon 21, og 2900 mg/kg på stasjon 22. 

 

 PAH 

Stasjon 17 og 21 har høyt innhold av PAH-forbindelsene benzo[ghi]perylen og benzo[b]fluoranten 

tilsvarende tilstandsklasse IV= "dårlig" og noe høyt innhold av antracen og dibenzo[a,h]antracen 

tilsvarende tilstandsklasse III = "moderat" (tabell 15) ifølge veileder M-608:2016. Stasjon 21 har i 

tillegg høyt innhold av indeno[1,2,3-cd]pyren tilsvarende tilstandsklasse IV. Stasjon 22 hadde noe høy 

konsentrasjon av antracen, tilsvarende tilstandsklasse III.  Konsentrasjonen av disse PAH forbindelsene 

er også over vanndirektivet sine grenseverdier for oppnådde miljømål, og antracen, benzo[b]fluoranten, 

bezo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren er på listen over prioriterte miljøgifter i sedimenter. 

Innholdet av de resterende PAH-forbindelsene på stasjon 17, 21 og 22 er lave, tilsvarende tilstandsklasse 

I = "svært god" eller tilstandsklasse II = "god". Summen av de 16 undersøkte PAH forbindelsene var 

høyest på stasjon 21 (1450 µg/ kg) etterfulgt av stasjon 17 (1360 µg/ kg) og stasjon 22 (264 µg/kg) 

 

PCB 7 

Totalinnholdet av de 7 analyserte PCB forbindelsene (∑ PCB 7) var noe høyt, tilsvarende tilstandsklasse 

III = "moderat" på alle stasjonene (tabell 15). Disse verdiene lå alle over vanndirektivets grenseverdi 

for miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke stoffer i biota. PCB #153 var den størst 

bidragsyteren etterfulgt av PCB # 138. 

 

Tributyl tinn (TBT)  

Tributyltinn (TBT) er en av de prioriterte miljøgiftene i marine sedimenter. Konsentrasjonen av TBT i 

sedimentet på alle stasjonene var under deteksjonsgrensen (tabell 15). Siden TBT er et stoff som ikke 

fins naturlig vil stoffet klassifisere i tilstandsklasse II = "god" ifølge veileder M-608:2016, selv om 
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konsentrasjon er under deteksjonsgrensen. 

 

Oljeinnhold  

Stasjon 22 har høyest oljeinnhold (C10-C40) med en konsentrasjon på 298 mg/kg, etterfulgt av stasjon 

21(207 mg/kg) og stasjon 17 (205 mg/kg) (tabell 16). 

 

Perfluorerte forbindelser (PFAS)  

Stasjon 17 har det høyeste totalinnholdet av PFAS, med ∑PFAS konsentrasjon på 7,6 µg/kg, etterfulgt 

av stasjon 21 og 22 med ∑PFAS konsentrasjon på henholdsvis 5,4µg/kg og 5 µg/kg (tabell 16). PFOS 

(perfluoroktylsulfonat) og PFOA (perfluoroktansyre) er de PFAS-forbindelsene som er tatt inn i M-

608:2016 klasseinndelingen og som det er satt grenseverdier for oppnådde miljømål i forhold til 

vanndirektivet. Konsentrasjonene av PFOS ligger i tilstandsklasse III = "moderat" og ligg over 

grenseverdien på alle stasjonene, mens konsentrasjonen av PFOA ligg i tilstandsklasse II = "god" og 

ligg under grenseverdien. Av de andre analyserte PFAS er PFUnA detektert på alle stasjonene med 

konsentrasjoner mellom 0,28 og 0,65 µg/kg, PFDS, og etFOSAA på stasjon 22, med konsentrasjoner på 

henholdsvis 0,36 og 0,31 µg/kg og FOSAA på stasjon 17 med en konsentrasjon på 0,54 µg/kg. De 

resterende forbindelser har konsentrasjoner nær eller under kvantifikasjonsgrensen. 

 

HBCD (Heksabromsyklododekan) 

Stasjon 22 hadde det høyeste innholdet av total HBCD, med en konsentrasjon på 3,93 µg/kg etterfulgt 

av stasjon 21 (0,595 µg/kg) og stasjon 17 (0,342 µg/kg). Av de tre HBCD forbindelsene (alfa, beta og 

gamma) er det gamma HBCD som utgjør den største andelen av totalen (tabell 16). 

 

Bromerte difenyletere (PBDE 24) 

Stasjon 22 hadde den høyeste konsentrasjonen ∑BDE etterfulgt av stasjon 21 og 17, dette gjelder både 

når forbindelser under kvantifikasjonsgrensen er inkludert i totalen og når de er ekskludert totalen (tabell 

16). DekaBDE (BDE-209) er det største bidragsyteren til ∑BDE, med konsentrasjoner på henholdsvis 

3,2, 5,95 og 11,2 µg/kg for stasjon 17, 21 og 22. PentaBDE konsentrasjonene ligg innenfor 

tilstandsklasse II = "god" ifølge M-608:2016.  

 

Tetrabromidbisfenol (TBBPA) 

Tetrabromidbisfenol er en av de prioriterte miljøgiftene i henhold til Vannforskriften. Konsentrasjonen 

av TBBPA er under deteksjonsgrensene på alle stasjonene (tabell 16). Dette tilsvarer tilstandsklasse II 

= "god" i henhold til M-608: 2016, siden dette stoffet ikke finnes naturlig i miljøet og derfor ikke kan 

finnes på bakgrunnsnivå.  
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Tabell 15. Miljøgifter (tungmetaller, PAH-, PCB-  forbindelser og TBT) i sediment fra St 17, St 21 og 

St 22, ved Eide deponi den 30. august 2017. For miljøgifter i sediment benyttes Miljødirektoratets 

klasseinndeling (M-608:2016): I: blå = "bakgrunn". II: grønn ="god", III: gul = "moderat", IV: oransje 

= "dårlig" og V: rød = "svært dårlig". Vanndirektivets grenseverdi for oppnådd miljømål er vist i 

kolonne til høyre, og verdier over grenseverdien er markert med uthevet skrift. Prioriterte stoffer for 

sedimenter i vannforskriften er markert med blå uthevet skrift. Grenseverdier i grønt er 

miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke stoffer. Stoff som ikke er prioriterte, og der alle 

stasjonene har konsentrasjon under kvantifiseringsgrensen er kun presentert i vedlegg 1. For alle 

analyseresultat se vedlegg 1.  

Stoff Enhet St 17 St 21 St 22 
Grense-

verdi 

Arsen (As) mg/kg 18 (III) 11 (I) 4,7 (I) 18 

Bly (Pb) mg/kg 71 (II) 54 (II) 9,6 (I) 150 

Kadmium (Cd) mg/kg 0,23 (II) 0,44 (II) 0,24 (II) 2,5 

Kobber (Cu) mg/kg 51 (II) 37 (II) 28 (II) 84 

Krom (Cr) mg/kg 45 (I) 33 (I) 23 (I) 660 

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,012 (I) 0,015 (I) 0,041 (I) 0,52 

Nikkel (Ni) mg/kg 37 (II) 26 (I) 13 (I) 42 

Sink (Zn) mg/kg 140 (III) 110 (II) 110 (II) 139 

Barium (Ba) mg/kg 280 1300 2900  

Naftalen µg/kg 14,6 (II) 13,5 (II) 4,42 (II) 27 

Acenaftylen µg/kg 12,4 (II) 9,03 (II) 2,91 (II) 33 

Acenaften µg/kg 3,47 (II) 3,37 (II) 1,37 (I) 100 

Fluoren µg/kg 8,8 (II) 7,43 (II) 4,61 (I) 150 

Fenantren µg/kg 33,5 (II) 31,2 (II) 7,81 (II) 780 

Antracen µg/kg 10,2 (III) 10,2 (III) 6,89 (III) 4,6 

Fluoranten µg/kg 66,5 (II) 67,6 (II) 10 (II) 400 

Pyren µg/kg 50,3 (II) 55 (II) 39,1 (II) 84 

Benzo[a]antracen µg/kg 43,5 (II) 52,6 (II) 8,15 (II) 60 

Krysen µg/kg 48 (II) 58,2 (II) 27,2 (II) 280 

Benzo[b]fluoranten µg/kg 213 (IV) 225 (IV) 83,8 (I) 140 

Benzo[k]fluoranten µg/kg 71,3 (I) 76,8 (I) 6,7 (I) 140 

Benzo[a]pyren µg/kg 100 (II) 109 (II) 14,4 (II) 180 

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg 30 (II) 360 (IV) 10,7 (I) 63 

Dibenzo[a,h]antracen µg/kg 41 (III) 41,6 (III) 4,78 (I) 27 

Benzo[ghi]perylen µg/kg 314 (IV) 326 (IV) 30,9 (II) 84 

∑ PAH 16 EPA µg/kg 1360 1450 264  
PCB # 28 µg/kg 0,87 1,27 0,36  
PCB # 52 µg/kg 0,56 0,52 0,57  
PCB # 101 µg/kg 0,52 0,67 0,58  
PCB # 118 µg/kg 0,46 0,68 1,11  
PCB # 138 µg/kg 0,86 1,26 1,9  
PCB # 153 µg/kg 1,61 1,92 2,35  
PCB # 180 µg/kg 0,32 0,58 1,38  
∑ PCB 7 µg/kg 5,2 (III) 6,9 (III) 9,2 (III) 4,4 

Tributyltinn (TBT) µg/kg <2 <5 <5 0,002 
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Tabell 16. Miljøgifter (Oljeinnhold, PFAS, HBCD, PBDE, og TBBPA) i sediment fra St 17, St 21 og St 

22, ved Eide deponi den 30. august 2017. Se også tabelltekst tabell 13. i.m.: ikke målbar Alle resultat 

kan finnes i vedlegg 1. 

Stoff Enhet St 17 St 21 St 22 
Grense-

verdi 

Oljeinnhold (C10-C40) mg/kg 205 207 298  

Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg 0,23 <0,20 <0,20  

Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg <0.21 <0,20 0,25  

Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg <0.21 <0,20 0,36  

Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg 0,21 <0,20 <0,20  

Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg 0,2 <0,1 <0,1 71 

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg 2,7 1,6 0,58 0,23 

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg 0,25 <0,20 <0,20  

Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg 0,54 0,28 0,65  

N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc 

(EtFOSAA) 
µg/kg <0.21 <0,20 0,31 

 

Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg 0,54 <0,20 <0,20  

∑ PFAS µg/kg 7,6 5,4 5  

Heksabromsyklododekan (HBCD)      

alfa-HBCD µg/kg 0,093 0,141 0,718  

beta-HBCD µg/kg <0,06 0,066 0,338  

gamma-HBCD µg/kg 0,249 0,388 2,87  

HBCD (alfa, beta, gamma) µg/kg 0,342 0,595 3,93  

2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47) µg/kg 0,09 0,096 0,137  

2,2',4,5'-TetraBDE (BDE-49) µg/kg <0,06 <0,06 0,14  

2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99) µg/kg <0,12 <0,12 0,19  

DekaBDE (BDE-209) µg/kg 3,62 5,95 11,2  

∑ TriBDEs (eks. LOQ) µg/kg i.m. i.m. i.m.  

∑ TriBDEs (inkl. LOQ) µg/kg 0,06 0,06 0,06  

∑ TetraBDEs (eksl. LOQ) µg/kg 0,09 0,1 0,28  

∑ TetraBDEs (inkl. LOQ) µg/kg 0,33 0,33 0,44  

∑ PentaBDEs (eksl. LOQ) µg/kg i.m. i.m. 0,19 62 

∑ PentaBDEs (inkl. LOQ) µg/kg 0,59 0,58 0,64 62 

∑ HexaBDEs (eksl. LOQ) µg/kg i.m. i.m. i.m.  

∑ HexaBDEs (inkl. LOQ) µg/kg 0,71 0,70 0,68  

∑ HeptaBDEs (eksl. LOQ) µg/kg i.m. i.m. i.m.  

∑ HeptaBDEs (inkl. LOQ) µg/kg 0,89 0,87 0,84  

∑ OctaBDEs (eks. LOQ) µg/kg i.m. i.m. i.m.  

∑ OctaBDEs (inkl. LOQ) µg/kg 1,2 1,2 1,1  

∑ NonaBDEs (eks. LOQ) µg/kg i.m. i.m. i.m.  

∑ NonaBDEs (inkl. LOQ) µg/kg 2,4 2,3 2,2  

∑ BDE (eksl. LOQ) µg/kg 3,7 6,1 11,7  

∑ BDE (inkl. LOQ) µg/kg 9,7 12 17,2  

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) µg/kg <0,99 <0,97 <0,94 108 
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BLØTBUNNSFAUNA 

Detaljer omkring arter og individer for de ulike stasjonene finnes i vedlegg 2. 

 

Stasjon 17 

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

sett klassifisert med tilstandsklasse "god" etter veileder 02:2013 (tabell 17). Stasjonen framstår som 

lite påvirket av organisk materiale. 

 

Indeksverdiene for NQI1 og NSI, og for mangfoldsindeksene etter Shannon (H’) og Hurlbert (ES100) lå 

innenfor tilstandsklasse "god" for enkeltprøvene, grabbgjennomsnittet, og de tilhørende nEQR-

verdiene. Indeksverdiene for ISI2012 viste "svært god" tilstand, med unntak av grabb a som lå innenfor 

"god" tilstand. Tetthetsindeksen DI lå innenfor "dårlig" tilstand for alle verdier. Samlet lå verdien for 

nEQR for grabbgjennomsnittet og stasjonen innenfor tilstandsklasse "god".  

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 17 ved Eide deponi, 30. august 2017. 

Middelverdi for grabb a -c er angitt som Ḡ, mens stasjonsverdien er angitt som Ṧ. Til høyre for begge 

sistnevnte kolonner står nEQR-verdiene for disse størrelsene. Nederst i nEQR-kolonnene står 

middelverdien for nEQR-verdiene for alle indekser, med unntak av DI-indeksen. Tilstandsklasser er 

angitt med farge, der blå = klasse I, grønn = II, gul = III, oransje = IV og rød = V (jf tabell 6). 

Enkeltresultat er presentert i vedlegg 2. 

St. 17 a b c Ḡ Ṡ nEQR Ḡ nEQR Ṡ 

S 58 55 55 56 87   

N 447 678 738 621 1863   

J' 0,76 0,66 0,68 0,70 0,65   

H'max 5,86 5,78 5,78 5,81 6,44   

AMBI 2,311 3,121 2,807 2,746 2,802   

NQI1 0,746 (II) 0,670 (II) 0,690 (II) 0,702 (II) 0,708 (II) 0,676 (II) 0,683 (II) 

H' 4,428 (II) 3,790 (II) 3,923 (II) 4,047 (II) 4,191 (II) 0,716 (II) 0,732 (II) 

ES100 31,236 (II) 23,851 (II) 24,761 (II) 26,616 (II) 26,856 (II) 0,713 (II) 0,716 (II) 

ISI2012 9,358 (II) 10,095 (I) 9,966 (I) 9,806 (I) 9,786 (I) 0,812 (I) 0,811 (I) 

NSI 22,784 (II) 21,305 (II) 21,804 (II) 21,964 (II) 21,858 (II) 0,679 (II) 0,674 (II) 

DI 0,600 (IV) 0,781 (IV) 0,818 (IV) 0,733 (IV) 0,733 (IV) 0,293 (IV) 0,293 (IV) 

Samlet           0,719 (II) 0,723 (II) 

 

Artsantallet i de to grabbene på stasjon 17 var normalt med 58 arter i grabb a og 55 arter i henholdsvis 

grabb b og c (tabell 17). Samlet verdi for artsantall lå på 87, mens middelverdien var 56. Normalt 

gjennomsnittlig artsantall i henhold til veileder 02:2013 er 25-75 arter per grabb. Individantallet var høyt 

med 447 i grabb a, 678 i grabb b og 738 i grabb c. Samlet verdi for individantall lå på 1863, mens 

middelverdien var 621. Normalt gjennomsnittlig individantall i henhold til veileder 02:2013 er 50-300 

per grabb. Jevnhetsindeksen (J’) har en moderat lav verdi, noe som viser dominans av enkelte arter. 

 

Hyppigst forekommende art ved stasjonen var den partikkelspisende flerbørstemarken Paramphinome 

jeffreysii, som trives med noe organisk materiale i sedimentet (NSI-klasse III) og utgjorde rundt 24 % 

av det totale individantallet (tabell 20). Nest hyppigst forekommende art var den tolerante 

flerbørstemarken Pseudopolydora c.f. paucibranchiata (taksonomi ikke avklart til dato; NSI gruppe IV) 

med 17 % av det totale individantallet. Andre vanlig forekommende arter på stasjonen var den tolerante 

flerbørstemarken Heteromastus filiformis (NSI-klasse IV) og den moderat tolerante muslingen Thyasira 

equalis (NSI-klasse III) som utgjorde henholdsvis ca. 10 og 9 % av det totale individantallet. Ellers var 

det en blanding av arter som er noe tolerante mot organisk forurensning, samt flere mer sensitive arter, 

som muslingen Yoldiella philippiana (NSI-klasse I). Faunaen var dominert av flerbørstemark og 
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muslinger, men det var også ni forskjellige arter av pigghuder (slangestjerner, sjømus, sjøpølser) i 

prøvene, samt flere krepsdyr. 

 

Stasjon 21 

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

sett klassifisert med tilstandsklasse "moderat" på grensen til tilstandsklasse "god" etter veileder 

02:2013 (tabell 18). Stasjonen framstår som påvirket av organisk materiale.  

 

Indeksverdiene for NQI1 og NSI lå innenfor tilstandsklasse "moderat" for begge parallellene, 

grabbgjennomsnittet, stasjonsverdien og de tilhørende nEQR verdiene. Mangfold ved H’ og ES100 viste 

"god" tilstand for alle verdier. Indeksverdiene for ISI2012 lå innenfor tilstandsklasse "dårlig" for grabb a, 

"god" for grabb b og stasjonen, og "moderat" for grabb c og grabbgjennomsnittet. DI-indeksen lå 

innenfor tilstand "moderat" for alle verdier. Samlet lå verdien for nEQR for grabbgjennomsnittet 

innenfor tilstand "moderat" nær tilstand "god", mens samlet nEQR for stasjonen lå innenfor tilstand 

"god", men nær tilstand "moderat".  

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 21 ved Eide deponi, 30. august 2017. 

Enkeltresultat er presentert i vedlegg 2. Se også tabelltekst i tabell 17 

St. 21 a b c Ḡ Ṡ nEQR Ḡ nEQR Ṡ 

S 25 34 33 30,7 47   

N 316 407 369 364 1092   

J' 0,74 0,76 0,77 0,76 0,69   

H'max 4,64 5,09 5,04 4,93 5,55   

AMBI 3,810 3,912 3,752 3,825 3,828   

NQI1 0,563 (III) 0,580 (III) 0,592 (III) 0,578 (III) 0,591 (III) 0,526 (III) 0,545 (III) 

H' 3,459 (II) 3,850 (II) 3,883 (II) 3,731 (II) 3,860 (II) 0,681 (II) 0,696 (II) 

ES100 17,715 (II) 21,184 (II) 21,231 (II) 20,043 (II) 20,853 (II) 0,636 (II) 0,645 (II) 

ISI2012 6,118 (IV) 7,795 (II) 6,996 (III) 6,970 (III) 8,034 (II) 0,518 (III) 0,651 (II) 

NSI 18,099 (III) 19,179 (III) 18,898 (III) 18,726 (III) 18,772 (III) 0,549 (III) 0,551 (III) 

DI 0,450 (III) 0,560 (III) 0,517 (III) 0,509 (III) 0,509 (III) 0,514 (III) 0,514 (III) 

Samlet           0,582 (III) 0,617 (II) 

 

Artsantallet i de to grabbene på stasjon 21 var noe lavt men innenfor normalen med 25 i grabb a, 34 i 

grabb b og 33 i grabb c (tabell 18). Samlet verdi for artsantall lå på 47, mens middelverdien var 30,7. 

Individantallet var noe høyt med 316 i grabb a, 407 i grabb b og 369 i grabb c. Samlet verdi for 

individantall lå på 1092, mens middelverdien var 364. Jevnhetsindeksen (J’) har en middels høy verdi, 

noe som viser dominans av enkelte arter. 

 

Hyppigst forekommende art på stasjonen var den forurensningstolerante flerbørstemarken Chaetozone 

setosa (NSI-klasse IV) som utgjorde rundt 25 % av det totale individantallet (tabell 20). 

Flerbørstemarken Prionospio fallax (NSI-klasse II) var nest hyppigst forekommende med ca. 12 % av 

den totale faunaen. Andre vanlig forekommende arter på stasjonen var den forurensningstolerante 

muslingen Thyasira sarsii (NSI gruppe IV) og ikke nærmere identifiserte slimorm i gruppen Nemertea 

(NSI gruppe III), som utgjorde henholdsvis ca. 12 og 8 % av det totale individantallet. 

Artssammensetningen på stasjonen var ellers relativt lik stasjon 17, men flere av de mer sensitive artene 

på stasjon 17 manglet i prøvene fra stasjon 21. Det var kun få individer i hovedgruppen pigghuder i 

prøvene. 
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Stasjon 22 

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

sett klassifisert med tilstandsklasse "moderat" på grensen til tilstandsklasse "god" etter veileder 

02:2013 (tabell 19). Stasjonen framstår som påvirket av organisk materiale. 

 

Indeksverdiene for NQI1 og NSI lå innenfor "moderat" tilstand for begge parallellene, 

grabbgjennomsnittet, stasjonsverdien og de tilhørende nEQR-verdiene. Mangfold ved H’ viste "god" 

tilstand for alle verdier. Indeksverdiene for ES100 og NSI lå innenfor tilstandsklasse "god" med unntak 

av grabb a, som havnet i tilstandsklasse "moderat". DI-indeksen lå innenfor tilstand "dårlig" for alle 

verdier. Samlet lå verdien for nEQR for grabbgjennomsnittet innenfor tilstandsklasse "moderat" nær 

"god", mens samlet nEQR for stasjonen lå innenfor tilstandsklasse "god" nær "moderat".  

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, b og c på stasjon 22 ved Eide deponi, 30. august 2017. 

Enkeltresultat er presentert vedlegg 2. Se også tabelltekst i tabell 17 

St. 22 a b c Ḡ Ṡ nEQR Ḡ nEQR Ṡ 

S 28 38 33 33 47   

N 520 610 591 573,7 1721   

J' 0,70 0,62 0,67 0,66 0,62   

H'max 4,81 5,25 5,04 5,03 5,55   

AMBI 3,629 3,744 3,821 3,731 3,736   

NQI1 0,574 (III) 0,592 (III) 0,573 (III) 0,574 (III) 0,587 (III) 0,528 (III) 0,539 (III) 

H' 3,381 (II) 3,231 (II) 3,373 (II) 3,328 (II) 3,417 (II) 0,636 (II) 0,646 (II) 

ES100 16,392 (III) 19,247 (II) 18,348 (II) 17,996 (II) 18,540 (II) 0,612 (II) 0,618 (II) 

ISI2012 7,026 (III) 7,957 (II) 7,980 (II) 7,654 (II) 8,515 (II) 0,615 (II) 0,697 (II) 

NSI 18,979 (III) 19,414 (III) 18,691 (III) 19,028 (III) 19,034 (III) 0,561 (III) 0,561 (III) 

DI 0,666 (IV) 0,735 (IV) 0,722 (IV) 0,708 (IV) 0,708 (IV) 0,314 (IV) 0,314 (IV) 

Samlet           0,590 (III) 0,612 (II) 

 

Artsantallet i de to grabbene på stasjon 22 var noe lavt men innenfor normalen med 28 i grabb a, 38 i 

grabb b og 33 i grabb b (tabell 19). Samlet verdi for artsantall lå på 47, mens middelverdien var 33. 

Individantallet var høyt med 520 i grabb a, 610 i grabb b og 591 i grabb c. Samlet verdi for individantall 

lå på 1721, mens middelverdien var 573,7. Jevnhetsindeksen (J’) har en moderat verdi, noe som viser 

dominans av enkelte arter. 

 

Hyppigst forekommende art på stasjonen var den forurensningstolerante flerbørstemarken Heteromastus 

filiformis (NSI-klasse IV) som utgjorde rundt 36 % av det totale individantallet (tabell 20). 

Flerbørstemarken Prionospio cirrifera (NSI-klasse III) var nest hyppigst forekommende med ca. 12 % 

av den totale faunaen. Andre vanlig forekommende arter på stasjonen var den moderat tolerante 

muslingen Thyasira flexuosa (NSI gruppe III) og flerbørstemarken Cirriformia tentaculata (NSI gruppe 

IV; som Cirratulidae), som utgjorde henholdsvis ca. 12 og 11 % av det totale individantallet. Faunaen 

var sterkt dominert av flerbørstemark og muslinger, men det var også noen få arter pigghuder 

(slangestjerner og sjøpølser). Det var generelt mange arter i prøvene som er moderat tolerante eller 

tolerante mot organisk forurensing. 
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Tabell 20. De ti mest dominerende artene av bunndyr tatt på stasjon 17, 21 og 22 ved Eide deponi, 30. 

august 2017. 

Arter st. 17 % kum % 

Paramphinome jeffreysii 24,05 24,05 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata 17,34 41,38 

Heteromastus filiformis 9,61 50,99 

Thyasira equalis 8,70 59,69 

Yoldiella philippiana 3,65 63,34 

Nemertea 2,84 66,18 

Abra nitida 2,79 68,97 

Terebellides cf. stroemii 2,36 71,34 

Nucula sulcata 2,31 73,64 

Galathowenia oculata 2,25 75,90 
 

Arter st. 21 % kum % 

Chaetozone setosa 24,82 24,82 

Prionospio fallax 11,81 36,63 

Thyasira sarsii 11,72 48,35 

Nemertea 7,97 56,32 

Galathowenia oculata 6,78 63,10 

Heteromastus filiformis 6,78 69,87 

Glycera alba 3,94 73,81 

Corbula gibba 3,57 77,38 

Cirratulidae 3,21 80,59 

Prionospio cirrifera 2,38 82,97 
 

  

Arter st. 22 % kum % 

Heteromastus filiformis 35,50 35,50 

Prionospio cirrifera 12,09 47,59 

Thyasira flexuosa 11,50 59,09 

Cirriformia tentaculata 10,69 69,79 

Protodorvillea kefersteini 4,01 73,79 

Chaetozone zetlandica 2,91 76,70 

Jasmineira sp. 2,91 79,60 

Lumbrineris cf. cingulata 2,67 82,28 

Cirratulus cirratus 2,61 84,89 

Syllis cornuta 2,61 87,51 
 

 

 

 

Geometriske klasser 

Kurven til de geometriske klassene har et noe varierende forløp på stasjon 17, 21 og 22 (figur 7). På 

stasjon 17 var det like mange arter i klasse I (ett individ per 0,3 m2) og i klasse II (2-3 individ per 0,3 

m2) og så faller kurven bratt til klasse III (4-7 individ per 0,3 m2) og flater så ut. Kurven er moderat lang 

og indikerer relativt uforstyrrete forhold. Kurvene fra stasjon 21 og 22 er flatere enn kurven fra stasjon 

17, og kurven fra stasjon 22 er også lengre.  Kurvene indikerer en noe påvirket tilstand.  

 

 
 

Figur 7. Faunastruktur uttrykt i 

geometriske klasser for stasjonene 

17, 21 og 22 tatt ved Eide deponi 

30. august 2017. Antall arter langs 

y – aksen og geometriske klasser 

langs x- aksen. 
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MILJØGIFT I ORGANISMER 

ALBUSNEGL 

Tungmetaller 

Kvikksølvkonsentrasjonen i albusnegl (Patella vulgata) fra stasjon A4 er over grenseverdien gitt i 

vannforskriften (tabell 21). Kvikksølv er også regnet som et prioritert farlig stoff. Veileder M-608:2016 

har ikke grenseverdier for andre metaller enn kvikksølv i biota. Nivået av tungmetall i albusnegl på de 

seks undersøkte stasjonene var lavere enn det som er regnet som bakgrunnskonsentrasjon av tungmetall 

i albusnegl (Knutzen 1986). 

Tabell 21. Tungmetall i albusnegl samlet i området rundt Eide deponi. Grenseverdi i svart er 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte stoffer i organismer. Stoff i uthevet blått er 

prioriterte farlige stoffer. Uthevede enkeltverdier ligger over grenseverdien.  Alle resultat er presentert 

i vedlegg 3. 

Stoff Enhet A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Grense- 

verdi 

Arsen (As) mg/kg 4 5 4,2 5,7 6 4,7  

Bly (Pb) mg/kg 0,14 0,16 0,18 0,71 0,09 0,32  

Kadmium (Cd) mg/kg 0,44 0,72 1,6 0,87 1,1 1,2  

Kobber (Cu) mg/kg 1,7 1,5 1,0 1,5 1,4 1,1  

Krom (Cr) mg/kg 0,09 0,07 0,16 0,48 0,06 0,11  

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,007 0,012 0,016 0,023 <0,005 0,012 0,02 

Nikkel (Ni) mg/kg 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3  

Sink (Zn) mg/kg 14 16 21 22 15 24  

Tinn (Sn) mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,5 <0,2  

 

Organiske miljøgifter  

Innholdet av PAH forbindelser var lavt på alle seks stasjoner, med konsentrasjoner under 

kvantifikasjonsgrensen. Ingen enkeltstoff lå over grenseverdier gitt i vannforskriften. Summen av 16 

PAH forbindelser inkludert forbindelser detektert, men ikke kvantifisert var mellom 20 og 44 µg/kg. 

Det ble ikke målt PCB-forbindelser i kvantifiserbare mengder ved noen av de seks stasjonene. Summen 

av PCB 7 når detekterte, men ikke kvantifiserbare PCB forbindelser ble inkludert, lå mellom 1,7 og 2 

µg/kg, dette er over grenseverdien for vannregionspesifikke stoffer i biota. Tributyltinn (TBT) og andre 

metylerte tinnforbindelser ble ikke funnet i kvantifiserbare mengder på noen av stasjonene. Innholdet 

av perfluorerte forbindelser (PFAS) var lavt på alle stasjoner, og summen av PFAS lå mellom 0,12 og 

0,26 µg/kg. Tabell 22 viser det i all hovedsak var perfluoroktylsulfonat (PFOS) som ble påvist i 

kvantifiserbare og små mengder i prøvene. ∑ PFC lå mellom 0,12 og 0,26 µg/kg dersom kun 

kvantifiserbare forbindelser er tatt med, og de høyeste konsentrasjonene er funnet i albueskjell fra 

stasjon 3 og 4, når detekterte, men ikke kvantifiserbare forbindelser er inkludert ligger konsentrasjonene 

mellom 1,3 og 1,5 µg/g. Dersom detekterte, men ikke-kvantifiserbare forbindelser ble inkludert, lå 

konsentrasjonen av PFAS mellom 0,17 og 0,30 µg/kg. Totalinnholdet av pentaBDE var over 

vanndirektivets grenseverdi på stasjon A4-A6, men bare dersom detekterte, men ikke-kvantifiserbare 

forbindelser ble tatt med. Tetrabromidbisfenol A (TBBPA) konsentrasjonen i albueskjell lå mellom 

0,038 og 0,298 µg/kg. 

 

Nivået av PFOS i albuesnegl var høyest på stasjonen 3 og 4 lengst nord og sør for deponiet, men nivåene 

på stasjonene var samlet sett små, og indikerer ikke noen spesifikk overflate utslippskilder i området. 
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Tabell 22. Organiske  miljøgifter i albusnegl samlet i området rundt Eide deponi. Grenseverdi i svart 

er miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte stoffer i organismer. Stoff i uthevet blått 

er prioriterte farlige stoffer. Grenseverdier i grønt er miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke 

stoffer i biota. Uthevede enkeltverdier ligger over grenseverdien. Stoff som ikke er prioriterte, og der 

alle stasjonene har konsentrasjon under kvantifiseringsgrensen, er kun presentert i vedlegg 3. i.m.: ikke 

målbar. 

Stoff Enhet A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Grense- 

verdi 

Fett % 4,79 2,84 0,85 2,19 18,1 0,66  

Antracen µg/kg < 0,36 < 0,40 < 0,39 < 0,39 < 0,3 < 0,40 2400 

Fluoranten µg/kg < 0,79 < 0,88 < 0,86 < 0,85 < 0,7 < 0,88 30 

Benzo(a)antracen µg/kg < 0,18 < 0,20 < 0,19 < 0,19 < 0,15 < 0,20 304 

Benzo[a]pyren µg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 5 

∑16 EPA-PAH eks. LOQ µg/kg i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑16 EPA-PAH inkl. LOQ µg/kg 24,5 27,1 43,6 26,5 21,1 27,4  

2,4,4'-TriBDE (BDE-28) ng/kg 1,8 1,7 0,5 <1,8 < 2,1 < 1,9  

2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47) ng/kg 3,9 2,3 1,4 3,6 2,3 2,5  

2,2',4,5'-TetraBDE (BDE-49) ng/kg 0,8 0,8 < 0, 3 <1,8 < 2,2 <1,9  

3,3',4,4'-TetraBDE (BDE-77) ng/kg 5,4 4,3 2,7 2,6 < 2,2 < 1,9  

2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99) ng/kg 1,3 <0,8 <0,9 < 3,6 < 4,4 < 3,8  

∑ TriBDEs (eks. LOQ) ng/kg 1,8 1,7 0,5 I.M. I.M. I.M.  

∑ TriBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 2,2 2,1 0,8 3,6 4,4 3,8  

∑ TetraBDEs (eksl. LOQ) ng/kg 10 7,4 4,0 6,2 2,3 2,5  

∑ TetraBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 11 8,3 5,1 12 11 10  

∑ PentaBDEs (eksl. LOQ) ng/kg 1,3 i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. 8,5 

∑ PentaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 4,8 4,4 3,4 18 22 19 8,5 

∑ HexaBDEs (eksl. LOQ) ng/kg i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑ HexaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 5,3 4,4 3,4 18 22 19  

∑ HeptaBDEs (eksl. LOQ) ng/kg i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑ HeptaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 6,6 6,5 5,0 27 33 28  

∑ OctaBDEs (eks. LOQ) ng/kg i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑ OctaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 8,8 8,7 6,7 36 44 38  

∑ NonaBDEs (eks. LOQ) ng/kg i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑ NonaBDEs (inkl. LOQ ng/kg 18 17 13 73 87 76  

∑ BDE (eksl. LOQ) ng/kg 13 9,1 4,5 6,3 2,3 2,5  

∑ BDE (inkl. LOQ) ng/kg 100 96 72 372 446 386  

WHO(2005)-PCB TEQ eksl. LOQ µg/kg i.m. 0,08 i.m. i.m. i.m. i.m.  

WHO(2005)-PCB TEQ inkl. LOQ µg/kg 0,18 0,19 0,18 0,20 0,20 0,21  

∑ 6 DIN-PCB eksl. LOQ µg/kg i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑ 6 DIN-PCB inkl. LOQ µg/kg 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 2,0  

∑ PCB 7  inkl. LOQ µg/kg 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 2,0 1 

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg < 0,049 < 0,046 < 0,040 < 0,047 < 0,044 < 0,044  

Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg < 0,049 < 0,046 < 0,040 < 0,047 < 0,044 < 0,044 91,3 

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg 0,16 0,13 0,26 0,17 0,15 0,12 9,1 

∑ PFC forbindelser eksl. LOQ µg/kg 0,16 0,13 0,26 0,24 0,15 0,12  

∑ PFC forbindelser inkl. LOQ µg/kg 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3  

∑ PFOS/PFOA eksl LOQ µg/kg 0,16 0,13 0,26 0,17 0,15 0,12  

∑  PFOS/PFOA inkl LOQ µg/kg 0,21 0,18 0,30 0,22 0,19 0,17  

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) µg/kg 0,103 0,298 0,233 0,042 0,088 0,038  

Tributyltinn (TBT) µg/kg < 0,75 < 0,70 < 0,73 < 0,71 < 0,71 < 0,73 150 

Tørrstoff % 22,1 21 17,9 20,3 20,8 20,1  
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FISK 

Tungmetaller 

Innholdet av kvikksølv i både fiskefilet og lever lå over vanndirektivets grenseverdi for 

miljøkvalitetsstandard på begge stasjonene (tabell 23). De høyeste konsentrasjonen er funnet i filet og 

lever på stasjon 17. Kvikksølv er regnet som et prioritert farlig stoff. Konsentrasjonen av arsen er også 

høyest på stasjon 17 med konsentrasjoner på 22 og 12 mg/kg for henholdsvis fiskefilet og fiskelever, 

mens konsentrasjonen er 9,3 mg/kg for filet og 4,3 på for lever på stasjon 21. Konsentrasjonen av kobber 

og sink er høyere i lever enn i filet, med kobberkonsentrasjoner på 3,1 og 3,9 mg/kg i lever og 0,3 og 

0,2 mg/kg i filet og sinkkonsentrasjoner på 18 og 17 mg/kg i lever og 4,2 og 3,8 mg/kg i filet for 

henholdsvis stasjon 17 og 21. Konsentrasjonen av de andre tungmetallene er under 

kvantifikasjonsgrensen for både lever og filet. 

 

Organiske miljøgifter   

Innholdet av PAH lavt i fiskefilet på begge stasjoner og ingen enkelt PAH forbindelser er kvantifiserbare 

(tabell 23). Summen av 16 PAH, når detekterte, men ikke kvantifiserbare forbindelser er tatt med er 21 

µg/kg på begge stasjoner.  Fiskelever fra stasjon 17 har forholdsvis lave PAH konsentrasjoner, og 

summen av 16 PAH er 2,3 µg/kg. Når detekterte ikke kvantifiserbare forbindelser er tatt med er summen 

av 16 PAH 23 µg/kg. Fiskelever fra stasjon 21 har høye konsentrasjoner av PAH sammenlignet med 

stasjon 17. Summen av 16 PAH er 160 µg/kg uten detekterte ikke kvantifiserbare PAH forbindelser, og 

178 når disse er inkludert. Det er spesielt pyrenkonsentrasjonen som er høy med en verdi på 118 µg/kg, 

men også fluoranten, fenantren, benzo[ghi]perylen og fluoren bidrar.   

 

PCB konsentrasjonen er høy i fiskelever fra stasjon 17 og 21 (tabell 23), med ∑PCB 7 verdier på 162 

og 261 µg/kg for henholdsvis stasjon 17 og 21. Dette er betydelig høyere enn grenseverdi på 1 µg/kg 

som er satt som miljøkvalitetsstandarden for vannregionspesifikke stoffer. Det er spesielt PCB 138 og 

153 som er høy, med verdier på 50 og 60 µg/kg, og 68 og 11 µg/kg for henholdsvis stasjon 17 og 21, 

men også PCB 118 og 180 er høye. ∑PCB 7 i fiskefilet fra stasjon 21 er også over vanndirektivets 

grenseverdi med en verdi på 1,3 µg/kg, mens fiskefilet fra stasjon 17 har ∑PCB 7 på 0,31 µg/kg som er 

under grenseverdien.   

 

Tributyltinn (TBT) og andre metylerte tinnforbindelser ble ikke funnet i kvantifiserbare mengder i 

fiskefilet eller fiskelever på noen av stasjonene 

 

Konsentrasjonen av bromerte difenyletere (PBDE) var høy i fisk, og spesielt i fiskelever der ∑BDE 

konsentrasjonene var på henholdsvis 13,1 og 17,7 µg/kg uten detekterte ikke kvantifiserbare 

forbindelser på stasjon 17 og 21. Når detekterte ikke kvantifiserbare forbindelser er tatt med er verdiene 

15,1 og 21,1 µg/kg. I fiskefilet var ∑BDE på henholdsvis 0,19 og 0,17 µg/kg på stasjon 17 og 21. Når 

detekterte, ikke kvantifiserbare forbindelser er inkludert er konsentrasjonen 0,22 og 0,21 µg/kg. Det er 

spesielt tetra-, penta- og heksa- BDE som bidrar til ∑BDE. Konsentrasjonen av den prioriterte farlige 

stoffgruppen ∑pentaBDE lå over vanndirektivets grenseverdier på 0,085 µg/kg for fiskelever på begge 

stasjonene (tabell 24), mens konsentrasjonen var under grenseverdien i fiskefilet.  

 

Innholdet av perfluorerte forbindelser (PFAS) er relativt lavt. Perfluoroktylsulfonat (PFOS) er den 

forbindelsen som har høyest konsentrasjon av PFAS forbindelsene, med konsentrasjoner på 0,11 og 0,28 

µg/kg i fiskefilet og 1,8 og 2,8 µg/kg i fiskelever på henholdsvis stasjon 17 og 21. Dette er under 

vanndirektivets grenseverdi på 9,1 µg/kg.  
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Tabell 23. Miljøgifter (tungmetaller, PAH, PCB og TBT) i filet og lever fra fisk ved stasjon 17 (øyepål, 

brosme og gråsteinbit) og stasjon 21 (øyepål, lomre, torsk og lange). Grenseverdi i svart er 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer i biota. Stoff i uthevet blått 

er prioriterte farlige stoffer. Grenseverdier i grønt er miljøkvalitetsstandarder for vannregion-spesifikke 

stoffer i biota. Uthevede enkeltverdier ligger over grenseverdien. Stoff som ikke er prioriterte, og der 

ingen prøver er over kvantifiseringsgrensen er kun presentert vedlegg 4. i.m: ikke målbar. 

Stoff Enhet 
St17          

filet 

St 17 

lever 

St 21 

filet 

St 21 

lever 

Grense-

verdi 
Arsen (As) mg/kg 22 12 9,3 4,3  

Bly (Pb) mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05  

Kadmium (Cd) mg/kg <0,01 0,07 <0,01 <0,01  

Kobber (Cu) mg/kg 0,3 3,1 0,2 3,9  

Krom (Cr) mg/kg <0,2 <0,05 <0,05 <0,2  

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,28 0,15 0,12 0,04 0,02 

Nikkel (Ni) mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  

Sink (Zn) mg/kg 4,2 18 3,8 17  

Tinn (Sn) mg/kg <0,5 <0,2 <0,2 <0,5  

Fett % 1,6 65 1,9 58  

Naftalen µg/kg < 14,4 < 15,3 < 14,5 < 15,7  

Acenaftylen                  µg/kg < 0,77 < 0,81 < 0,77 < 0,84  

Acenaften µg/kg < 1,2 < 1,3 < 1,2 < 1,3  

Fluoren                        µg/kg < 0,83 1,9 < 0,84 2,1  

Fenantren                    µg/kg < 1,7 < 1,8 < 1,7 8,8  

Antracen                      µg/kg < 0,27 < 0,28 < 0,27 < 0,29 2400 

Fluoranten                    µg/kg < 0,33 0,40 < 0,33 25 30 

Pyren                          µg/kg < 0,29 < 0,31 < 0,29 118  

Benzo(a)antracen µg/kg < 0,18 < 0,19 < 0,18 0,21 304 

Krysen µg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,25  

Benzo[b/j]fluoranten µg/kg < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,52  

Benzo[a]pyren µg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 1,1 5 

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,60  

Benzo[ghi]perylen µg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 3,6  

∑ 16 EPA-PAH eksl. LOQ µg/kg ND 2,3 ND 160  

∑ 16 EPA-PAH inkl. LOQ µg/kg 21 23 21 178  

PCB 77 ng/kg < 30 243 < 25 341  

PCB 81 ng/kg < 0,8 29 < 0,7 16  

PCB 105 ng/kg 412 7710 64 11100  

PCB 114 ng/kg < 4,5 301 < 3,8 458  

PCB 118 ng/kg < 120 22700 210 34500  

PCB 123 ng/kg 1,8 165 2,4 415  

PCB 126 ng/kg < 0,75 162 1,2 195  

PCB 156 ng/kg 19 3420 28 4770  

PCB 157 ng/kg 5,7 1010 7,7 1450  

PCB 167 ng/kg 12 2240 18 2690  

PCB 169 ng/kg < 3,6 53 < 3,0 56  

PCB 189 ng/kg 2,7 423 3,5 601  

WHO(2005)-PCB TEQ eksl. LOQ ng/kg 0,003 19 0,13 23  

WHO(2005)-PCB TEQ inkl. LOQ ng/kg 0,2 19 0,2 23  

PCB 28 µg/kg < 0,30 1,3 < 0,25 1,6  

PCB 52 µg/kg < 0,30 2,9 < 0,25 4,5  

PCB 101 µg/kg < 0,30 9,5 < 0,253 16  

PCB 138 µg/kg < 0,30 50 0,40 68  

PCB 153 µg/kg 0,41 60 0,66 111  

PCB 180 µg/kg < 0,30 16 < 0,25 25  

∑ 6 DIN-PCB eksl. LOQ µg/kg 0,41 139 1,1 226  

∑ 6 DIN-PCB inkl. LOQ µg/kg 1,9 139 2,1 226  

∑PCB 7 µg/kg 0,41 162 1,3 261 1 

Tributyltinn (TBT) µg/kg < 0,65 < 11 < 0,69 < 12 150 

Tørrstoff % 21 69 22 66  
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Tabell 24. Miljøgifter (PBDE, PFAS) i fiskefilet og fiskelever fra fisk ved stasjon 17 og stasjon 21. Se 

også tabelltekst tabell 23. 

Stoff Enhet 
St17          

filet 

St 17 

lever 

St 21 

filet 

St 21 

lever 

Grense-

verdi 

2,2',4-TriBDE (BDE-17) ng/kg < 0, 4 27 < 0,4 < 10  

2,4,4'-TriBDE (BDE-28) ng/kg 3,4 655 8,5 1160  

2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47) ng/kg 31 6820 62 9630  

2,2',4,5'-TetraBDE (BDE-49) ng/kg 3,5 1250 8,9 1430  

2,3',4,4'-TetraBDE (BDE-66) ng/kg 1,2 93 0,8 139  

3,3',4,4'-TetraBDE (BDE-77) ng/kg < 0, 4 < 10 < 0,4 11  

2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99) ng/kg 2,4 45 < 1,6 45  

2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100) ng/kg 9,8 2800 28 3500  

3,3',4,4',5-PentaBDE (BDE-126) ng/kg < 0, 8 77 < 1,2 64  

2,2',4,4',5,5'-HeksaBDE (BDE-153) ng/kg < 1,2 116 < 1,3 268  

2,2',4,4',5,6'-HeksaBDE (BDE-154) ng/kg 3,4 1190 7,3 1450  

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonaBDE (BDE-206) ng/kg 20 < 302 13 < 1060  

DekaBDE (BDE-209) ng/kg 111 < 1010 44 < 1000  

∑ TriBDEs (eks. LOQ) ng/kg 3,4 682 8,5 1160  

∑ TriBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 3,8 682 9,0 1170  

∑ TetraBDEs (eksl. LOQ) ng/kg 3,6 8160 71 11200  

∑ TetraBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 3,7 8180 72 11200  

∑ PentaBDEs (eksl. LOQ) ng/kg 12 2920 28 3610 85 

∑ PentaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 15 2960 35 3650 85 

∑ HexaBDEs (eksl. LOQ) ng/kg 3,4 1300 7,3 1710  

∑ HexaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 7,1 1390 11 1780  

∑ HeptaBDEs (eksl. LOQ) ng/kg i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑ HeptaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 6,2 152 6,4 150  

∑ OctaBDEs (eks. LOQ) ng/kg i.m. i.m. i.m. i.m.  

∑ OctaBDEs (inkl. LOQ) ng/kg 8,3 202 8,6 200  

∑ NonaBDEs (eks. LOQ) ng/kg 20 i.m. 13 i.m.  

∑ NonaBDEs (inkl. LOQ ng/kg 29 533 21 1880  

∑ BDE (eksl. LOQ) ng/kg 187 13100 173 17700  

∑ BDE (inkl. LOQ) ng/kg 217 15100 208 21100  

Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg < 0,05 0,22 < 0,06 0,37  

Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg < 0,05 0,22 < 0,06 0,30  

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg 0,29 < 0,21 0,26 1,7  

Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg < 0,05 < 0,21 < 0,06 < 0,20 91,3 

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg 0,11 1,8 0,28 2,8 9,1 

Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg 0,11 1,6 < 0,06 0,74  

Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg 0,06 0,60 0,06 0,68  

∑ PFC forbindelser eksl. LOQ µg/kg 0,56 4,5 0,60 6,6  

∑ PFC forbindelser inkl. LOQ µg/kg 1,8 9,5 2,0 11,0  

∑ PFOS/PFOA eksl LOQ µg/kg 0,11 1,8 0,28 2,8  

∑ PFOS/PFOA inkl LOQ µg/kg 0,16 2,04 0,34 3,0  
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FJÆRESAMFUNN 

F1 – TØRKEVIKA 

Fjærestasjon F1 – Tørkevika består av små og store rullestein (figur 8). Stasjonen er relativt beskyttet, 

med et bekkefar sentralt, men det er en smal vik som trolig er utsatt for en del bølger ved enkelte 

vindretninger eller retning på havdønninger. Marebek (Verrucaria maura) forekommer i sprøytsonen 

inntil en meter over høyvannspunktet. Fjæreblod (Hildenbrandia rubra) forekommer i et belte langs 

øvre vannstand. Sauetang (Pelvetia canaliculata) og spiraltang (Fucus spiralis) forekommer flekkvis, 

og spiraltang går tilnærmet direkte over i flekkvis forekommende blæretang (F. vesiculosus). 

Grisetangbeltet er svært bredt, og dominerer i nedre del av strandsonen og øverst i sjøsone. 

 

I øvre sjøsone dominerer sagtang (F. serratus), før en dypere har blandet tareforekomst, med sukkertare 

(Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata) og stortare (L. hyperborea). Diverse rødalger, 

for eksempel rødkluft (Polyides rotunda), krusflik (Chondrus crispus), vorteflik (Mastocarpus 

stellatus), teinebusk (Rhodomela confervoides) og kjøttblad (Dilsea carnosa), forekommer flekkvis 

mellom sagtang. Tang og tare har diverse påverkstalger. Fjæresonene framstår generelt som artsrik. 

 

F2 – REIDARSNESET 

Fjærestasjon F2 – Reidarsneset består av bratt fjell (figur 9). Marebek forekommer i sprøytsonen inntil 

omtrent 1,5 m over høyvann. Strandsonene er dominert av fjærerur (Semibalanus balanoides) med 

spredt forekomst av blæretang. Det er til dels mye krasing (Corallina officinalis) i nedre strandsone til 

øvre sjøsone. Svartdokke (Vertebrata fucoides) og grønndusk (Cladophora sp.) forekommer flekkvis i 

samme område. 

 

Fjærerur dominerer ned til et smalt fingertarebelte i øvre sjøsone, som etterfølges av stortare. Butare 

(Alaria esculenta) forekommer blant fingertare. Like over fingertare er sjønellik (Metridium senile) og 

hesteaktine (Actinia equina) vanlig forekommende. Slettrugl (Phymatolithon lenormandii) og vorterugl 

(Lithothamnion glaciale) er vanlig på fjell. Mosdyret Membranipora membranacea og stjernemosdyr 

(Electra pilosa) er vanlig på stortareblad, mens søl (Palmaria palmata) er vanlig påvekstalge på både 

stilk og blad.  

 

F3 - BUSKEVIKA 

Fjæresonestasjon F3 – Buskevika består av små og store rullestein med slak helling (figur 10). 

Marebekbeltet er 2-3 m bredt i sprutsonen, mens fjæreblod er vanlig på stein i strandsonen. Mellom 

større steiner er det områder med grus og småstein. I øvre deler av strandsonen er det generelt lite 

vegetasjon. Sauetang og spiraltang forekommer spredt. Grisetang er dominerende algevegetasjon i 

strandsonen, med blæretang og sagtang innimellom, mens vorteflik vokser flekkvis fra midtre til nedre 

del av strandsonen. Strandsnegler (Littorina littorea og L. saxatilis), albuesnegl (Patella vulgata) og 

hesteaktinier er tallrike. Fjærerur forekommer svært spredt. 

 

I øvre sjøsone forekommer sagtang, stortare og sukkertare spredt. Vanlig grønndusk (Cladophora 

rupestris), vorteflik og rødkluft vokser spredt som undervegetasjon. Bred agaralge (Gelidium spinosum) 

forekommer som tette flekker på stein i øvre sjøsone. Andre vanlig forekommende arter i øvre sjøsone 

er martaum (Chorda filum), Cladophora sp., teinebusk, rekeklo (Ceramium sp.), brunsli (Ectocarpus 

sp.) og kransrør (Chylocladia verticillata). I dypere deler av granskingsområdet er det en del bleiktuste 

(Spermatochnus paradoxus). Etter hvert som en går dypere går hardbunn over i sand-/grusbunn. 
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TILSTAND FJÆRESAMFUNN 

Beregning av fjæresoneindeks viser til svært god økologisk tilstand ved stasjon F1 – Tørkevika og F2 

– Reidarsneset med nEQR-verdi på henholdsvis 0,832 og 0,813, og god økologisk tilstand ved stasjon 

F3 – Buskevika med nEQR på 0,784 (tabell 25). F1 og F2 ligger i en vannforekomst kategorisert som 

eksponert, mens F3 ligger i en vannforekomst kategorisert som beskyttet. Tørkevika (F1) framstår som 

svært artsrik, og alle delindekser med unntak av andel opportunister havnet i tilstand I = "svært god". 

Reidarsneset (F2) hadde lavere artsantall, men de fleste delindekser havnet i tilstand I = "svært god". 

For Buskevika, som ligger mer beskyttet til, havnet de fleste delindekser i tilstand I ="svært god", men 

grunnet at summen av grønnalger havnet i tilstand III = "moderat" ble totaltilstanden lik II = "god", men 

nær "svært god" tilstand. 

Tabell 25. Klassifisering av økologisk tilstand med fjæreindeks RSLA 1 – eksponert kyst ved stasjon F1 

– Tørkevika og F2 – Reidarsneset, og RSL3 – beskyttet fjord ved stasjon F3 – Buskevika. 

Parameter F1 – Tørkevika F2 – Reidarsneset F3 - Buskevika 

Sum antall alger 40 23 25 

Normalisert artsantall 54,40 29,67 34,00 

% andel av grønnalger 10,00 17,39 20,00 

% andel av brunalger 37,50 26,09 44,00 

% andel av raudalger 52,50 56,52 36,00 

Forhold ESG1/ESG2 0,82 1,00 1,27 

% andel av opportunister 20,00 17,39 20,00 

Sum grønnalger 54,95 29,56 32,27 

Sum brunalger 183,44 138,75 141,19 

Fjærepotensial 1,36 1,29 1,36 

nEQR 0,832 0,813 0,784 

Status vannkvalitet Svært God Svært God God 
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Figur 8. Fjørestasjon F1 – Tørkevika. Oppe t.v: Oversikt over en ca.10 m bred stasjon (markert med 

rødt) for semikvantitativ kartlegging. Oppe t.h: Detaljbilder av strandsonen med sauetang og spiraltang 

(oppe) og blæretang (nede). Nede: Detaljbilder av sjøsone med sagtang og grisetang med påvekst (t.v.) 

og kjøttblad blant fingertare (t.h.). 
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Figur 9. Fjørestasjon F2 – Reidarsneset. Oppe t.v: Oversikt over en ca.10 m bred stasjon (markert med 

rødt) for semikvantitativ kartlegging. Oppe t.h: Detaljbilder av strandsonen med fjærerur (oppe) og 

blæretang (nede). Nede: Detaljbilder av sjøsone med fingertare (t.v.) og krasing (t.h.). 
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Figur 10. Fjørestasjon F3 – Buskevika. Oppe t.v: Oversikt over en ca.10 m bred stasjon (markert med 

rødt) for semikvantitativ kartlegging. Oppe t.h: Detaljbilder av strandsonen med grisetang (oppe) og 

hesteaktinie (nede). Nede: Detaljbilder av sjøsone med posthornmark på sagtang (nede t.v.), albuesnegl 

(nede t.v.) og grisetang med grisetangdokke (t.h.). 
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DISKUSJON 

HYDROGRAFI 

Hydrografiprofilen fra Skjervika (St 22) viste relativt homogene forhold fra overflaten til bunnen ved 

27 m dyp for saltinnhold, temperatur og oksygeninnhold (figur 6). Oksygeninnholdet ved bunnen var 

innen tilstandsklasse I ="svært god" i henhold til veileder 02.2013, og dette er i samsvar med tidligere 

undersøkelser (Tveranger m. fl. 2009, 2013) Det var et tydelig sprangsjikt i både Eidesosen (St 17) og 

Høgøyosen (St 21) ved ca 30 m, der det ble observert en økning i saltinnhold og nedgang i temperatur. 

Disse endringene var størst i Høgøyosen, også tidligere er det observert noe sjikting i vannmassene 

(Tveranger m. fl. 2005, 2009,2013). Sjiktingen ser ut til å være noe sterkere enn det som er observert 

tidligere, noe som kan ha sammenheng med at årets undersøkelse er foretatt i slutten av august, mens 

tidligere granskinger er gjort i juni. Oksygenforholdet ved bunnen i Høgøyosen var i tilstandsklasse V= 

"svært dårlig" i henhold til veileder 02:2013, mens det var i tilstandsklasse II = "god" i Eidesosen. Ved 

tidligere granskinger har de to stasjonene ligget i tilstandsklasse I = "svært god". Høgøyosen er en del 

av vannforekomsten Sekkingstadosen (fjordkatalog nr 0261000033-C) som er definert som en 

oksygenfattig fjord med lang utskiftningstid (www.vann-nett.no), så det er ikke uventet at 

oksygeninnholdet i bunnvannet kan være lavt når det har gått lang tid siden den siste utskiftingen.   

   

SEDIMENT 

Kornfordelingen passer med bunntopografien i området, med dominans av finkornede sedimenter som 

tyder på sedimenterende forhold i det to bassengene Eidesosen (St17) og Høgøyosen (St 21), og grovere 

sedimenter, hovedsakelig sand, ved den grunnere og skrånende bunnen i Skjervika. Dette er også i 

samsvar med de tidligere undersøkelsene av sedimentet i området, da det ble observert mest finstoff ved 

stasjon 17 og 21 og noe grovere sedimenter ved stasjon 22 (Johannessen m. fl. 1991; Tvedten m.fl. 1996; 

Johnsen m. fl. 2001; Tveranger m. fl. 2005, 2009,2013). Selv om finkornet sediment har dominert ved 

stasjon 17 og 21 gjennom hele undersøkelsesperioden, har det vært noe variasjon i hvor stor andel av 

sedimentet finstoff utgjorde (tabell 26). Ved 2017 undersøkelsen var andelen finstoff på stasjon 17 en 

av de laveste som er rapportert, mens det på stasjon 21 var en av de høyeste andelene som har blitt 

rapportert. Andelen sand på stasjon 22 er også en av de høyeste rapporterte. Mellom 2009 og 2013 ble 

det gamle deponiet avsluttet og dekket til, og det nye, mindre deponiet ble tatt i bruk og det ble innført 

rensing ved hjelp av felling av sigevannet fra deponiet og resoilfabrikken. Dette har trolig minsket 

utslippet og dermed sedimenteringen av finpartikler på stasjon 22, mens en del finstoff ble siden vasket 

ut av overflatesedimentet. I tillegg kan variasjon i topografi og sedimentsammensetningen over små 

distanser føre til ulik sammensetning av prøver.  

 

Sedimentene på stasjon 17 og 21 hadde høyt innhold av organisk materiale, dette ble indikert både av 

lavt tørrstoffinnhold og høyt glødetap (tabell 14).  Innholdet av total organisk karbon (TOC) lå mellom 

5 og 6 %, og basert på støtteparameteren normalisert TOC havnet stasjon 17 og 21 begge i tilstandsklasse 

V= "svært dårlig". Siden normalisert TOC bare er en støtteparameter, skal det ikke legges vekt på i 

vurderingen. Det høye innholdet av organisk materiale er i samsvar med at prøvene er tatt på stasjoner 

med sedimenterende forhold, der en får en opphoping av organisk materiale fra området. På stasjon 22 

hadde sedimentet høyt innhold av tørrstoff og lavt glødetap. Dette indikerer høyt innhold av mineralsk 

materiale og lavt innhold av organisk materiale. Dette er også bekreftet av den lave TOC 

konsentrasjonen, og basert på normalisert TOC havnet stasjon 22 i tilstandsklasse II = "god".  

 

Innholdet av organisk materiale på de tre stasjonene ligger blant de lavest rapporterte verdiene.  Fra 

2010 har det blitt deponert lett forurensede uorganiske masser i deponiet og endringen av avfallstype fra 

blandet avfall til uorganisk avfall og innføring av rensing av sigevann har redusert utslipp av organisk 

materiale. Over tid vil også tidligere avsatt organisk materiale bli forbrukt eller vasket vekk fra den 

grovere sedimenttypen ved stasjon 22.   

http://www.vann-nett.no/
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Tabell 26. Finstoff, sand og total organisk karbon i sedimentet frå stasjon 17, 21 og 22 i perioden 1995-

2017. Data fra Tvedten m fl. 1996; Johnsen m. fl. 2001; Tveranger m. fl. 2005, 2009,2013.   

  Leire og silt Sand TOC 

 År % % mg/g 

Stasjon 17, 

Eidesosen 

1995 99 1 64,4 

2000 77 - 44,4 

2005 74 26 58,7 

2009 94 7 75,6 

2013 96 2 67 

 2017 76 22 54 

Stasjon 21, Høgøyosen 

1995 75 25 61,6 

2000 58 - 57,3 

2005 48 52 61,3 

2009 75 23 75,6 

2013 87 9 76 

2017 84 14 59 

Stasjon 22, Skjervika 

1995 73 27 74,4 

2000 30 - 89,5 

2005 24 70 13,3 

2009 34 62 14 

2013 39 56 18 

2017 19 76 9,4 

 

 

 Den kjemiske tilstanden (pH og reduksjonspotensiale (Eh) var gode på alle stasjoner og havnet i tilstand 

1 = "meget god" i henhold til NS 9410:2016. Dette er i samsvar med det som er målt ved tidligere 

undersøkelser. 

 

MILJØGIFTER I SEDIMENTER    

Tungmetaller og uorganiske stoffer 

Generelt var innholdet av tungmetaller i sedimentet utenfor Eide deponi lavt med konsentrasjoner innen 

tilstandsklasse I eller II etter miljødirektoratets veileder M-608:2016. Unntakene er arsen og sink på 

stasjon 17 som er innenfor tilstandsklasse III, og som ligger over vanndirektivets grenseverdi for 

miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke stoffer i sediment.  

 

Bly, kadmium, nikkel og kvikksølv er prioriterte stoffer for miljøkvalitetsstandarder som er i henhold 

til vannforskriften og fastsatt av EU. Nikkel konsentrasjonene varierte noe, men det ser ut til å være en 

generell nedgang på stasjon 22, og en økning på stasjon 17, og 21 (Tveranger m. fl. 2005, 2009,2013). 

Det har det vært en generell nedgang i konsentrasjonen av bly, kadmium og kvikksølv i sedimentet over 

tid på alle stasjonene (figur 11), men siden undersøkelsen i 2009 har konsentrasjonen av bly og 

kadmium økt svakt. Innholdet av kobber og sink i sedimentet følger samme trend, med generell nedgang, 

men med en liten økning siden 2013 (Johannessen m. fl. 1991; Tvedten m.fl. 1996; Johnsen m. fl. 2001; 

Tveranger m. fl. 2005, 2009, 2013).  

 

Barium er av spesiell interesse, siden det ved Resoilfabrikken blir separert olje fra boreslam, som 

inneholder mye barium.  På stasjon 17 og 21 er innholdet av barium økende over tid, mens sedimentet 

på stasjon 22 ser ut til å ha en topp i 2013. Økningen i barium fra 2009 til 2013 kan forklares med økning 

av produksjon ved Resoilfabrikken, men det har ikke skjedd større endringer i utslippsvolum mellom 
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2013 og 2016 som kan forklare nedgangen ved stasjon 22. Stasjon 22 ligger i skråning med hyller med 

stor variasjon i sedimentering over små avstander, og dette er trolig årsaken til variasjonen i 

konsentrasjonen.  

 

 

Figur 11. Innhold av de prioriterte tungmetaller bly, kadmium og kvikksølv, og barium i sedimentet for 

Eidesosen (St 17), Høgøyosen (St 21) og Skjervika (St 22) i perioden 1990 til 2017. Data fra 

Johannessen m. fl. 1991; Tvedten m.fl. 1996; Johnsen m. fl. 2001; Tveranger m. fl. 2005, 2009, 2013. 

 

Organiske miljøgifter  

Innholdet av de fleste analyserte organiske miljøgifter var lavt, tilsvarende tilstandsklasse I = "bakgrunn" 

eller II ="god" på alle stasjoner, men alle stasjoner har enkelte forbindelser med konsentrasjoner i 

sedimentet som ligger i tilstandsklasse III= "moderat" eller IV = "dårlig", og som ligger over 

vanndirektivets grenseverdi for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer.  Den kjemiske tilstanden 

til sedimentet på alle tre stasjonene tilfredsstiller ikke miljømål i henhold til vanndirektivets 

tilstandsklassifisering for vannforekomster.  

 

Det er spesielt er innholdet av PAH-forbindelsene benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi] 

perylen på stasjon 17 og 21 og indeno[1,2,3-cd]pyren på stasjon 21 som er høyt, tilsvande tilstandsklasse 

IV ="dårlig" i henhold til veileder M-608:2016. I tillegg var det moderat høye konsentrasjoner av 

antracen på alle stasjoner og dibenzo[a,h]antracen. Alle disse PAH-forbindelsene er på vanndirektoratets 

liste over prioriterte farlige stoffer, og har konsentrasjoner som ligger over vanndirektivets grenseverdier 

for oppnådd miljømål. PAH blir dannet ved forbrenning av organisk materiale, men finnes også i 

steinkulltjære, kreosot og en del olje produkter. PAH-forbindelser har lav vannløselighet, og binder seg 

derfor lett til partikler, som mineralpartikler og ender derfor ofte opp i sedimenter (miljøstatus.no). 

Foruten PAH forbindelsene, er konsentrasjonene av ∑PCB 7 og perfluoroktylsulfonat (PFOS) på alle 

stasjonene over vandirektivets grenseverdier for oppnådde miljømål, og ligger innen tilstandsklasse III 

= "moderat" i henhold til M-608:2016. PCB blir brutt sakte ned og finnes derfor fortsatt i miljøet selv 

om det har vært forbudt i Norge siden 1980 (miljøstatus.no). Det var tidligere brukt i bygningsmaterialer 

og elektronikk. PFOS er lite nedbrytbart og blir brukt i impregneringsmidler og brannskum. Det er på 
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vanndirektivets liste over prioriterte farlige stoffer og bruken i dag er sterkt regulert (miljøstatus.no).  

 

    

Figur 12. Innhold av utvalgte prioriterte organiske miljøgifter, og ∑PCB 7 i sedimentet fra Eidesosen 

(St 17), Høgøyosen (St 21) og Skjervika (St 22) i perioden 2000 til 2017. Data fra Johnsen m. fl. 2001; 

Tveranger m. fl. 2005, 2009,2013 

Listen over analyserte organiske miljøgiftene er blitt utvidet over tid for resipientundersøkelsene ved 

Eide deponi, derfor fins det ikke tidsserier for de fleste forbindelsene, men PAH-er, PCB-er og TBT har 

blitt målt siden år 2000 (figur 12). PAH-forbindelser blir dannet ved alle former for forbrenning av 

organisk materiale, men PAH kan også stamme fra uforbrent materiale, f. eks. kull, koks og olje. 

Innholdet av antracen ser ut til å ha gått ned over tid på stasjon 17, mens det har vært nokså uendret på 

stasjon 21 og 22. Det ser ut til at antracen blir akkumulert i det finkornede sedimentet i bassengene. 

Innholdet av benzo[b]fluoranten har økt svakt på alle stasjoner, mens innholdet av benzoghiperylen har 

økt på stasjon 17 og 21, og har vært relativt stabilt på stasjon 22. Ut i fra konsentrasjonene og utviklingen 

ser det ut som at det meste av PAH forbindelsene (∑PAH16) blir sedimentert i bassenget sør for Eide 

deponi. Konsentrasjonen av TBT har blitt lavere de siste årene, dette kan henge sammen med at TBT 

har vært forbudt i mange år (miljøstatus.no), spesielt på stasjon 22 er nedgangen tydelig, mens 

variasjonen i konsentrasjon på observert på stasjon 21 og 17 er trolig på grunn av lokale variasjoner i 

konsentrasjonen i området. Konsentrasjonen av PCB-forbindelser i sedimentet har vært nokså jevnt 

mellom 2000 og 2017 og det er ca like mye i sedimentet på alle stasjonene.  

 

Oljeinnholdet i sedimentet lå på ca 200 mg/kg i sedimentet på stasjon 17 og 21, og ca 300 mg/kg på 
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stasjon 22. Oljeinnhold er bare målt i 2005 på stasjon 17 og 21 og da var konsentrasjonen henholdsvis 

22 og 56 mg/kg. På stasjon 22 ble oljeinnholdet målt i 2005 og 2011 og det var en økning fra 838 til 

3600 mg/kg i denne perioden, etter dette har oljeinnholdet gått betraktelig ned. Det har vært økning i 

oljeinnholdet i sedimentet på alle stasjoner etter utviding av drift og større sigevannsutslipp fra resoil 

fabrikken, som driver gjenvinning av olje fra oljeholdig boreslam. Mellom 2011 og 2017 har det vært 

en nedgang i konsentrasjonen, dette er mulig koblet til bedre rensing i det nye renseanlegget som ble tatt 

i bruk i 2011. 

 

BLØTBUNNSFAUNA 

Vurdering av bløtbunnsfauna etter veileder 02:2013 viste at stasjon 17 i Eidesosen lå innenfor 

tilstandsklasse "god", mens stasjon 21 (Høgøyosen) og 22 (Skjervika) lå innenfor tilstandsklasse 

"moderat", men rett ved grensen til tilstand "god". Partikkelspisende dyr som trives med noe høyt 

organisk innhold i sedimentet var vanlige på alle stasjoner, men på stasjon 17 var det også mange arter 

som er sensitive mot forurensning. Høyere verdier av ISI2012 enn av NSI og NQI1, som på stasjon 17, 

kan forklares ved at det var enkelte individer av mer sensitive arter i prøvene, og ISI-indeksen tar ikke 

høyde for individantall, bare for sensitivitetsverdien av hver art. Disse artene manglet på stasjon 21 og 

22, og derfor er stasjonene vurdert som å være best representert med "moderat" tilstand.  

 
Bløtbunnsfaunaen ble samlet inn på de samme tre stedene som ved tidligere undersøkelser, og 

resultatene av disse og tidligere undersøkelser er oppsummert i tabell 25.  

Tabell 27. Sammenligning av bunndyrsundersøkelsene i 1990, 1995, 2000, 2005, 2009, 2013 og 2017. 

Ved undersøkelsen i 1990 og 1995 ble det benyttet en 0,2 m² grabb, mens det siden 2000 er benyttet en 

0,1 m² grabb. Det er tatt 5 paralleller i 1990 og 1995, 4 paralleller i 2000 og 3 paralleller i 2005, 2009, 

2013 og 2017. Fargekoder tilsvarer tilstandsklassifiseringen etter veileder 02:2012 (oppdatert 2015). 

For 1995-2009 er H’ benyttet for klassifisering av tilstand, for 2013 er nEQR for grabbgjennomsnittet 

(nEQR Ḡ) benyttet, mens for 2017 er det en faglig vurdering basert på både nEQR Ḡ og nEQR for 

stasjonen (nEQR Ṡ) som var ledende for å bestemme tilstanden. 

Stasjon  S N N/m2 J H' nEQR Ḡ nEQR Ṡ Tilstand 

St. 17, 

Eidesosen 

1995 32 967 967 0,33 1,65 (IV)   IV 

2000 60 1657 4143 0,44 2,6 (III)   III 

2005 43 1096 3653 0,58 3,12 (II)   II 

2009 43 1251 4169 0,51 2,76 (III)   III 

2013 55 1641 8200 0,56 2,91 (III) 0,604 (II)  II 

2017 87 1863 6210 0,7 4,05 (II) 0,719 (II) 0,723 (II) II 

St. 21, 

Høgøyosen 

1995 56 1417 1417 0,69 4,01 (II)     II 

2005 31 2445 8150 0,32 1,59 (IV)   IV 

2009 46 2354 7847 0,4 2,2 (III)   III 

2013 33 278 1390 0,69 2,94 (III) 0,462 (III)  III 

2017 47 1092 3640 0,76 3,73 (II) 0,582 (III) 0,617 (II) III 

St. 22, 

Skjervika 

1995 21 11400 19000 0,02 0,09 (V)     V 

2000 10 1843 4608 0,12 0,4 (V)   V 

2005 31 609 2030 0,79 3,92 (II)   II 

2009 66 2443 8143 0,61 3,71 (II)   II 

2013 46 1025 5125 0,72 3,54 (II) 0,526 (III)  III 

2017 47 1721 5737 0,66 3,33 (II) 0,590 (III) 0,612 (II) III 

 

På stasjon 17 i Eidesosen er utviklingen stort sett positivt siden 1995, med økende diversitet og store 

variasjoner i individtetthet (figur 13), og den økologiske tilstanden klassifisert etter nEQR lå innenfor 

"god" tilstand i 2013 og 2017. Klassifisert etter Shannon-indeks (H’), som tidligere ble brukt som 



Rådgivende Biologer AS 47 Rapport 2588 

veiledende for tilstandsklassifisering, lå stasjonen på grensen mellom tilstandsklasse "moderat" og "god" 

i tidsrommet 2000-2013. I 2000 og 2009 ble Shannon tilstanden opprinnelig også klassifisert til "god" 

tilstand, men vurdert etter oppdatert grenseverdi (veileder 02:2013) må tilstanden justeres ned til 

"moderat" tilstand. Dette var i alle fall en markant forbedring sammenlignet med 1995, hvor det var 

dårlige forhold for bløtbunnsfauna på lokaliteten, med lave antall av arter og individer, samt en markant 

dominans av en art (tabell 26). I 2017 ble det registrert en videre økning av antall arter og stasjonen 

ligger nå, både vurdert etter nEQR og Shannon-indeks, trygt innenfor tilstandsklasse "god".  

Tabell 28. De tre dominerende artene på stasjon. 17 i Eidesosen ved undersøkelsene i 1990, 1995, 2000 

og 2005, 2009, 2013 og 2017. 

1995 Heteromastus filiformis (77 %) Chaetozone setosa (5 %) Thyasira equalis (5 %) 

2000 Heteromastus filiformis (42 %) Pseudopolydora paucibranchiata 2 (35 %) Thyasira equalis (4 %) 

2005 Heteromastus filiformis (45 %) Pseudopolydora paucibranchiata (12 %) Nemertea sp.  (9 %) 

2009 Heteromastus filiformis (53 %) Pseudopolydora paucibranchiata (11 %) Paramphinome jeffreysi (8 %) 

2013 Heteromastus filiformis (45 %) Thyasira equalis (8 %) Nemertea indet. (5 %) 

2017 Paramphinome jeffreysii (24%) Pseudopolydora paucibranchiata (17 %) Heteromastus filiformis (10 %) 

1) Angitt som Polydora sp. i 1995. Pseudopolydora c.f. paucibranchiata i artslisten fra 2017. 

 

 
 

En kan konkludere at sjøbunnen på det dypeste i Eidesosen er et habitat som er godt egnet for gravende 

bløtbunnsfauna, med godt næringsgrunnlag for partikkelspisende arter, som generelt dominerer 

faunasamfunnet (tabell 26). Det er karakteristisk for slike arter, som flerbørstemarkene Heteromastus 

filiformis, Pseudopolydora c.f. paucibranchiata og Paramphinome jeffreysii, at individtettheten er tett 

knyttet til næringstilgang og at den dermed kan fluktuere en del med årstid og mellom årene. 

Variasjonene i sammensetningen av bløtbunnsfauna-samfunnet i Eidesosen skyldes sannsynligvis 

naturlig variasjon i miljøforhold og tilførsler av organisk materiale til Eidesosen, tilnærmet uavhengig 

av utslippene fra Eide deponi. 

 
På stasjon 21, på det dypeste i Høgøyosen, har det også vært en forbedring i økologisk tilstand basert på 

bløtbunnsfauna siden 2005, men her var det i 1995 at artsmangfoldet var høyest (tabell 25 og figur 14). 

I perioden mellom 1995 og 2005 skjedde det en tydelig reduksjon av artsmangfoldet koblet med markant 

økt individtetthet, noe som førte til klassifisering av stasjonen innenfor tilstandsklasse "dårlig" i 2005. 

Trolig har en samlet økning i tilførsler av organisk materiale til osen ført til denne forandringen, hvor 

den mest dominante arten, H. filiformis, ble veldig dominant. Siden ble individtettheten av denne arten 

stegvis redusert og andre arter har overtatt som de mest hyppige. I 2013 utgjorde den svært 

forurensingstolerante flerbørstemarken Capitella capitata omtrent halvparten av den totale faunaen på 

stasjonen (tabell 27). Situasjonen var åpenbart lokalt og varte trolig kun i en kortere periode, og i 2017 

var C. capitata ikke i prøvene, mens det var en moderat tolerant art (Chaetozone setosa) som var mest 

vanlig. 

  

Figur 13. Utvikling i individ-

tetthet (individer/m²) og antall 

arter på st. 17, Eidesosen, i 

perioden 1995 – 2017. 
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Tabell 29. De tre dominerende artene på st. 21, Høgøyosen ved undersøkelsene i 1995, 2005, 2009, 

2013 og 2017. 

1995 Heteromastus filiformis (22 %)  Paramphinome jeffreysi (14 %) Thyasira sarsii (13 %) 

2005 Heteromastus filiformis (75 %) Chaetozone setosa (9 %) Nemertea sp. (6 %) 

2009 Heteromastus filiformis (67 %) Myriochele oculata (7 %) Pseudopolydora pauchibranchiata (5 %) 

2013 Capitella capitata (52 %) Thyasira sarsii (6 %) Pectinaria koreni (6 %) 

2017 Chaetozone setosa (25 %) Prionospio fallax (12 %) Thyasira sarsii (12 %) 

 

 
 

Forekomst av muslingen Thyasira sarsii indikerer imidlertid at innholdet av surstoff (oksygen) i det 

øverste sedimentlaget på stasjonen har vært lavt over lengre tid. Muslingen bærer symbiotiske bakterier 

i gjellene, som er viktig for dyrets trivsel, men som ikke tåler høye oksygenkonsentrasjoner. Muslingen 

var vanlig i Høgøyosen også i 1995, før den forandringen i faunasamfunnet nevnt tidligere. Det betyr at 

sedimentet og vannet rett over sedimentoverflaten allerede da hadde nedsatt oksygeninnhold, som til en 

viss grad kan kobles til nedsatt kapasitet for opparbeiding av organisk materiale i bunnsedimentet på det 

dypeste i osen. Resultatene stemmer godt overens med hydrografimålinger i bunnvannet og 

klassifisering av vannforekomsten som oksygenfattig fjord. På en slik lokalitet vil de naturlige forhold 

begrense artsmangfoldet. Som i Eidesosen er det også i Høgøyosen partikkelspisende arter som 

dominerer og som tilpasser seg naturlige fluktuasjoner i næringstilgang. Det er lite sannsynlig at utslipp 

fra Eide deponi bidrar signifikant til faunatilstanden i Høgøyosen.  

 

På stasjon 22 ved utslippet like utenfor Skjervika er leveforholdene for bløtbunnsfauna markant 

forbedret siden undersøkelsen i 2000 (tabell 25 og figur 15), trolig på grunn av redusert utslipp av 

sigevann fra gammelt deponi siden august 2004, samt effektivt kjemisk og biologisk rensing av 

utslippsvann fra deponi og resoilfabrikk. Artsmangfoldet på stasjonen var imidlertid høyest i 2009 og 

noe redusert i 2013, når flere av de mer forurensingssensitive artene manglet som fantes på stasjonen i 

2009. I 2017 var forholdene på stasjonen tilnærmet like som i 2013, rett på grensen mellom "moderat" 

og "god" tilstand. På grunn av noe redusert individtetthet er det lite sannsynlig at en økning av organiske 

tilførsler har ført til endringen i perioden mellom 2009 og 2013. Relativt lavt innhold normalisert TOC 

i 2013 og 2017 bekrefter påstanden. Undersøkelsene ble generelt gjennomført om sommeren (juni 2009 

og 2013 og august 2017), og derfor kan sesonale forskjell utelukkes.  

 

Det er dermed vanskelig å forklare hvorfor noen av artene som var ganske vanlige i 2009 (som 

flerbørstemarkene Myriochele oculata og Goniada maculata) ikke ble funnet på stasjonen senere. Også 

artsmangfold og individtetthet av muslinger har minket markant siden undersøkelsen i 2009. I prøvene 

fra 2009 var det ikke bare svært mange individer av arten T. flexuosa, men i tillegg 17 andre 

muslingsarter med mellom 1 og 50 individer på 0,3 m2. I 2013 var det 9 arter og i 2017 kun 5 arter. 

Sannsynligvis har forholdene for partikkelspisende muslinger vært optimalt i en relativt kort periode, 

hvor den høye andelen av organisk materiale som var på stasjonen før 2000 var til en stor grad nedbrudd, 

men det var likevel fremdeles en høy andel finstoff i sedimentet. Nå er mye av finstoffet utvasket og 

Figur 14. Utvikling i individ-

tetthet (individer/m²) og antall 

arter på st. 21, Høgøyosen, i 

perioden 1995 – 2017. 
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sedimentet er dominert av fin sand, som er ikke like optimalt for muslinger og noen andre gravende 

bunnorganismer, fordi sanden ligger relativt tett pakket på sedimentoverflaten. 

Tabell 30. De tre dominerende artene på st. 22, Skjervika ved undersøkelsene i 1995, 2000, 2005, 2009, 

2013 og 2017. 

1995 Capitella capitata (99 %) Malacoceros fuliginosa (0,3 %) Spirorbis borealis (0,1 %) 

2000 Capitella capitata (96 %) Nematoda indet (8 %) Malacoceros fuliginosa (2 %) 

2005 Heteromastus filiformis (33 %) Chaetozone setosa (21 %) Capitella capitata (13 %) 

2009 Thyasira flexuosa (28 %) Tubificoides sp. (15 %) Prionospio fallax (11 %) 

2013 Thyasira sarsii (26 %) Heteromastus filiformis (15 %) Cirratulus cirratus (11 %) 

2017 Heteromastus filiformis (36 %) Prionospio cirrifera (12 %) Thyasira flexuosa (12 %) 

 

 
 

Som på stasjonene i Eidesosen og Høgøyosen var det partikkelspisende arter som dominerte ved 

utslippet i Skjervika (tabell 28) og artssammensetningen av de hyppigste artene har siden 2005 også 

vært ganske så likt på alle tre lokalitetene (med unntak av stasjon 21 i 2013). Det betyr at lokal 

påvirkning fra utslippet til dags er ganske så begrenset når det kommer til organiske stoffer og at det er 

usannsynlig at den økologiske tilstanden i Eidesosen og Høgøyosen kan forklares ved organiske 

tilførsler fra Eide deponi. 

 

MILJØGIFT I ORGANISMER 

ALBUSNEGL 

Tidligere har vurdering av miljøgifter i organismer vært gjort på bestemte arter, og albusnegl var ikke 

blant disse artene. Vurdering av konsentrasjoner av tungmetaller i albuskjell ved Eide deponi har derfor 

vært gjort på basis av en av de få studiene som er gjort på albuesnegl i lite påvirkede miljø (Knutzen 

1986). Sammenlignet med denne studien var det generelle innholdet av tungmetaller var lavt. I dagens 

miljøkvalitetsstandarder fra vanndirektivet gjelder grenseverdiene for all biota, uavhengig av art. 

Grenseverdiene er derfor satt lavt for å ta hensyn til potensielt sensitive arter.  I følge dagens 

miljøkvalitetsstandarder hadde stasjon A4 hadde kvikksølvkonsentrasjon som lå grenseverdi for 

prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer. Kvikksølv er regnet som et prioritert farlig stoff. 

 

Konsentrasjonen av tungmetaller i albusnegl fra stasjon A1 til A4 har blitt målt jevnlig siden 2000 

(tabell 31), mens stasjon A5 og A6 kun har blitt undersøkt i 2017.  På stasjon A1 ser konsentrasjonen 

av tungmetall i albusnegl ut til å være på vei nedover, med de laveste konsentrasjonene målt i 2017. På 

stasjon A2, A3 og A4 er det ingen klar trend, de høyeste tungmetall konsentrasjonene har blitt målt på 

litt ulikt tidspunkt for de ulike stoffene på det ulike stasjonene. 

 

Konsentrasjonen av enkeltforbindelser av organiske miljøgifter var lav og ingen enkelt forbindelse lå 

Figur 15. Utvikling i individ-

tetthet (individer/m²) og antall 

arter på st. 22, Skjervika, i 

perioden 1995 – 2017. 
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over vandirektivets grenseverdier. Summen av forbindelser i enkelte stoffgrupper lå, når forbindelser 

det ikke var mulig å kvantifisere, men som ble detektert ved analyse, ble tatt med, derimot over 

vanndirektivets grenseverdier på alle stasjoner. Disse stoffene skal inkluderes ifølge prinsippet om at 

"det verste styrer". Ingen av stasjonene tilfredsstiller derfor miljømål for vannforekomsten. Dette gjelder 

stoffgruppen ∑ PCB 7 som lå over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke 

stoffer i biota på alle stasjoner, og ∑pentaBDE som lå over grenseverdien for prioriterte stoffer og 

prioriterte farlige stoffer i biota på stasjon A4-A6. PCB forbindelser er i dag ikke i bruk, men ble tidligere 

brukt i blant annet bygningsmaterialer og det er mulig at kilden for PCB er fra det gamle deponiet. 

∑PentaBDE er en bromert flammehemmer. Bromerte flammehemmere blir brukt i produkter for å gjøre 

dem mindre brannfarlige, spesielt i elektriske og elektroniske produkter, tekstiler, biler og 

isolasjonsprodukter (miljøstatus.no). ∑Penta BDE er regnet som et prioritert farlig stoff og er ikke lenger 

i produksjon, etter Stockholm- konvensjonen som har vært gjeldende siden 2004.  

Tabell 31. Tungmetall i albusnegl samlet i området rundt Eide deponi i perioden 2000-2017. Data fra 

Johnsen m. fl. 2001; Tveranger m. fl. 2005, 2009,2013.  i.a.: ikke analysert *tungmetaller 2017 er 

omregnet til tørrvekt.  

  Bly Kadmium Kvikksølv Arsen Krom Sink Kobber Tinn 
 år mg/kg tv mg/kg tv mg/kg tv mg/kg tv mg/kg tv mg/kg tv mg/kg tv mg/kg tv 

A1 

2000 1,2 6,6 0,07 i.a 2,38 98,8 10 <0,1 

2005 1,3 5,1 0,07 i.a 1,44 97,9 9,28 <0,5 

2009 1,4 9,7 0,08 29,7 <1,0 97 4,7 <2,6 

2013 0,43 3,4 <0,05 16,5 0,81 82,4 8,4 i.a 

2017* 0,63 2,0 0,03 18 0,41 63,35 7,69 <0,2 

A2 

2000 1,1 11,7 0,08 i.a 1,51 84 8,77 <0,1 

2005 2,2 10,1 0,06 i.a 0,57 87,6 6,7 <0,5 

2009 3,1 5,7 0,09 30 1,81 114 6,7 <2,6 

2013 0,43 8,3 <0,05 23,9 0,53 96,7 5,7 i.a 

2017* 0,76 3,4 0,06 23,8 0,33 76,2 7,1 <0,2 

A3 

2000 0,39 14,6 0,06 i.a 1,89 86,9 6,7 <0,1 

2005 2,4 9,5 0,92 i.a 1,16 110 7,22 <0,5 

2009 0,9 8,9 0,06 28,7 <1,0 94 5,4 <2,5 

2013 0,76 9,8 0,09 21,7 0,61 130 6,3 i.a 

2017* 1,0 8,9 0,09 23,5 0,89 117 5,6 <0,2 

A4 

2000 1,6 12,8 0,08 i.a 5,7 82,9 6,33 <0,1 

2005 4,5 4,6 0,12 i.a 1,47 128 8,53 <0,5 

2009 0,48 9,7 0,04 30,4 <1,0 77 4,8 <2,4 

2013 4,6 5,2 0,14 27,8 1,33 133 9,4 i.a 

2017* 3,5 4,3 0,11 28,1 2,4 108 7,4 <0,2 

A6 2017* 0,4 5,3 <0,005 28,9 0,3 <0,005 6,7 <0,5 

A7 2017* 1,6 6,0 0,06 23,4 0,55 119,4 5,5 <0,2 

 

Det er ikke gjort målinger av de samme organiske miljøgiftene i albusnegl over en like lang periode som 

for tungmetallene. Men en sammenligning av organiske miljøgifter fra undersøkelsen i 2013 og 2017 

viser at det har vært en nedgang i konsentrasjonen av TBBPA, mens antracen og tributyltinn (TBT) og 

∑PAH16 har stort sett ligget under kvantifikasjonsgrensen ved begge undersøkelsene (tabell 32. 

Konsentrasjonen av PCB har gått ned på alle stasjoner og lå ved undersøkelsen i 2017 under 

kvantifikasjonsgrensen.  

 

Nivået av PFOS i albuesnegl fra strandsonen var høyest på stasjonen 3 og 4 lengst nord og sør for 

deponiet, men nivåene på stasjonene var samlet sett små, og indikerer ikke noen spesifikk overflate 



Rådgivende Biologer AS 51 Rapport 2588 

utslippskilder i området. 

 

Det er vanskelig å peke på konkrete utslippskilder til disse utslippene, men ved mange norske 

brannøvingsfelt har grunnen blitt forurenset av PFOS og andre PFAS-er fra brannskum, f.eks ved 

lekkasjer fra overløpsvann fra dreneringsbasseng. PFOS og andre PFAS-er siger ut fra grunnen, og kan 

på noen steder bli funnet i høye konsentrasjoner i grunnvann, overflatevann og dyr, for eksempel i fisk.  

Bruken av PFOS ble forbudt i 2007. 

 

UNIMiljø, Sam-Marin gjennomførte i perioden 2010 – 2012 årlige undersøkelser av PFC forbindelser i 

albuesnegl, torskelever og sediment ved Kollsnes prosessanlegg. Albuesnegl ble samlet inn på 6 steder, 

og de høyeste nivåene av PFOS ble i 2012 funnet på stasjonen S1S2 ved et avrenningspunkt for 

overflatevann fra anlegget med 11,8 ng/g, dvs noe høyere enn ved undersøkelsen i 2011 (8,5 ng/g). 

Nivået av PFOS på de øvrige fem stasjonene lå mellom 0,16 og 0,73 ng/g i 2012 (Haave 2013). I 

rapporten henvises det til øvrige undersøkelser av PFOS i albuesnegl utført i Norge. Mongstad 2012: 

0,3 – 0,5 ng/g (Haave og Johansen 2012). Kollsnes 2010: 0,4 – 18,5 ng/g (Hestetun mfl. 2010). Kollsnes 

2011: 0,1 – 8,3 ng/g (Hadler Olsen & Heggøy 2012). I rapporten fra undersøkelsene på Kollsnes i 2012 

konkluderes det med at nivåene av PFOS i albuesnegl ved Kollsnes er lave sammenlignet med nivåene 

som ble funnet ved en svært forurenset brannøvingstomt der nivåene av PFOS lå mellom 12 og 206 ng/g 

(Amundsen mfl. 2008).  

 

Ved en resipientundersøkelse ble det i 2015 funnet små mengder PFC forbindelser i albusnegl fra to 

steder utenfor Mongstadbase og to steder utenfor Sløvåg der nivået av PFOS lå mellom 0,20 og 1,4 

µg/kg i prøvene (Tveranger og Todt 2015).   

 

En kan da konkludere med at nivået av PFOS funnet i albuesnegl fra 6 steder utenfor Eide Deponi totalt 

sett er lave sammenlignet med øvrige undersøkelser i Norge. 

 

Tabell 32. Organiske miljøgifter i albusnegl samlet i området rundt Eide deponi i perioden 2000-2017. 

Det er bare konsentrasjonen av kvantifiserbare forbindelser som er tatt med. Data fra Johnsen m. fl. 

2001; Tveranger m. fl. 2005, 2009,2013. i.m.: ikke målbar. 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 
  2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2017 2017 

Antracen µg/kg <0,1 <0,36 <0,1 < 0,40 <0,1 < 0,39 <0,1 < 0,39 < 0,3 < 0,40 

∑PAH16  µg/kg i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. 0,14 i.m. i.m. i.m. 

∑PCB(7)  μg/kg 0,07 i.m. 0,08 i.m. 0,07 i.m. 0,18 i.m. i.m. i.m. 

TBBPA µg/kg 0,24 0,10 0,97 0,30 0.44 0,23 0.44 0,04 0,09 0,04 

TBT µg/kg 0,233 < 0,75 <0,70 < 0,70 < 0.74 <0,73 < 0,70 < 0,71 < 0,71 < 0,73 

 

FISK 

Blandprøver av ulike fiskearter fanget på stasjon 17 og stasjon 21 har blitt brukt til miljøgiftanalyser. På 

stasjon 17 ble det brukt øyepål, brosme og gråsteinbit, og på stasjon 21 øyepål, lomre, torsk og lange. 

Konsentrasjonen av kvikksølv og de organiske miljøgiftene ∑PCB (7) og ∑PentaBDE lå over 

vanndirektivets grenseverdier i både filet og lever og tilfredsstiller dermed ikke vannforskriftens 

miljømål for vannforekomster.  

 

Kvikksølvkonsentrasjonen lå over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoff og 

farlige stoff i både filet og lever fra begge stasjoner. Det ser ut til at det er noe høyere konsentrasjoner 

av kvikksølv i fisk fra stasjon 17, men dette kan også ha sammenheng med at det er brukt noe ulik fisk 

på de to stasjonene. For de andre tungmetallene er det ikke grenseverdier, men for bly, kadmium og 

kvikksølv fins grenseverdier for konsum av filet på henholdsvis 0,3, 0,05 og 0,5 mg/kg, i henhold til EU 

kommisjonens forskrift om miljøgifter i mat (1881/2006). For både bly og kvikksølv ligger 

konsentrasjonen under denne grensen på begge stasjoner, mens kadmiumkonsentrasjonen er lavere for 
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fiskefilet på begge stasjoner og lever på stasjon 21, mens lever fra stasjon 17 ligger over.  

 

Av de organiske miljøgiftene er ∑PCB (7) og ∑PentaBDE over grenseverdiene for henholdsvis 

vannregionspesifikke stoffer i biota og miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte 

farlige stoffer i biota både for filet og lever på begge stasjonene. ∑PentaBDE er blant de prioriterte 

farlige stoffene. Det er spesielt i lever konsentrasjonen er høy, noe som er forventet siden organiske 

miljøgifter ofte blir akkumulert der. Det er målt noe høyere innhold av ∑PCB (7) og ∑PentaBDE på 

stasjon 21, men dette også ha sammenheng med ulike fisketyper. Det er ubetydelige forskjeller i 

konsentrasjon av disse stoffene i sedimentet på det to stasjonene.  

 

Innholdet av miljøgifter i fisk fra stasjon 17 og 19 har bare blitt utført i 2013 og 2017, det er ingen 

samsvarende endringer i innholdet av miljøgifter (tabell 33). Undersøkelsene har blitt gjort på til dels 

ulike fiskearter som kan ha ulikt opptak av miljøgifter, noe som gjør det vanskelig å sammenligne 

resultatene.  

 

Tabell 33. Miljøgifter i fiskefilet fanget på stasjon 17 (lomre og øyepål i 2013 og øyepål, brosme og 

gråsteinbit i 2017) og stasjon 21 (torsk og lyr i 2013 og øyepål, lomre, torsk og lange i 2017). Data 

fra Tveranger m. fl. 2013.   

  
Eidesosen St 17 Høgøyosen St. 21 

fiskefilet 

2013 

fiskefilet 

2017 
lever   2013 

lever 

2017 

fiskefilet 

2013 

fiskefilet 

2017 

lever 

2013 

lever 

2017 

Arsen mg/kg 36 22 18 12 4,75 9,3 7,84 4,3 

Bly mg/kg 0,01 <0,05 0,14 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,05 

Kadmium µg/kg <0,76 <10 46 70 <0, 19 <10 50 <0,01 

Kobber mg/kg 0,21 0,3 3,7 3,1 0,17 0,2 10,6 3,9 

Krom mg/kg 0,23 <0,2 0,08 <0,05 0,03 <0,05 0,03 <0,2 

Kvikksølv mg/kg 0,08 0,28 0,06 0,15 0,07 0,12 <0,03 0,04 

Nikkel mg/kg 0,27 <0,1 0,31 <0,1 0,05 <0,1 <0,03 <0,1 

Sink mg/kg 3,2 4,2 25 18 3,4 3,8 25,8 17 

Tinn mg/kg 0,42 <0,5 0,71 <0,2 0,27 <0,2 0,23 <0,5 

∑ PCB 7 µg/kg 1,7 0,41 61 162 0,73 1,3 200 261 

Penta BDE μg/kg 0,11 0,012 6,8 2,9 i.p. 0,028 13,2 36,1 

 

 

FJÆRESAMFUNN 

Fjærestasjon F1 – Tørkevika framstår som svært artsrik. Stasjonen ligger inne i en smal vik og framstår 

som periodevis eksponert for bølger, men hele eller deler av stasjonen er trolig mindre eksponert ved 

flere vindretninger. Det høye artsantallet skyldes trolig en funksjon av disse faktorene, der en ser arter 

som trives i mer beskyttede områder og arter som trives i mer værutsatte områder. Stasjon F2 -  

Reidarsneset var mindre artsrik, men framstår som en typisk eksponert kystlokalitet med relativt lite 

alger i strandsonen og tett tare i øvre sjøsone. Stasjonen framstår frisk og upåvirket. Stasjon F3 – 

Buskevika havnet i "god" tilstand, men nær "svært god", og framstod som en frisk beskyttet 

rullesteinstrand. Stasjonen hadde moderat høy dekningsgrad av grønnalger, noe som er nokså vanlig på 

lite eksponerte strandsoner. Stasjonen hadde lav andel opportunister, som viser lite eutrofiering på 

stasjonen. 

 

Ved de tidligere fjæresoneundersøkelser ved Eide deponi (Johannessen mfl. 1991, Tveranger mfl. 2009, 

Tveranger mfl. 2013) ble det utført ruteanalyser i stedet for semikvantitativ fjæresoneundersøkelse med 

multimetrisk indeksberegning. Multimetrisk indeks er en nyere utviklet metode. I Tveranger mfl. (2013) 

ble det i tillegg til ruteanalyser beregnet multimetrisk indeks etter veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa 

Vanndirektivet 2009). Metodikk for beregning av multimetriske indekser ble videreutviklet i veileder 

02:2013, og i senere revisjoner av denne. Indeksverdier fra Tveranger mfl. (2013) er derfor lite egnet til 

sammenlikning uten overføring til ny metodikk. Ved gjennomgang av indeksene i Tveranger mfl. (2013) 

har en oppdaget at det feilaktig bare har blitt inkludert registreringer i øvre sjøsone som har gitt feilaktige 

følgeberegninger. Vi har i tabell 34 benyttet oss av en kombinasjon av registreringer ved ruteanalyser i 
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strandsonen og semikvantitativ kartlegging i øvre sjøsone ved de ulike undersøkelsene for å beregne nye 

indekser for årene 2009 og 2013. Som en konsekvens av dette kan registrerte dekningsgrader i 

strandsonen være unøyaktige, men totalbildet vil være riktigere enn ved å ekskludere strandsonen. 

 

Tørkevika og Reidarsneset viser stabilt svært god tilstand fra 2009 til 2017, og lite variasjon i 

delindekser mellom årene (tabell 34). Buskevika har svakt nedadgående nEQR-verdi fra 2009 til 2017, 

men endringene er små og innenfor det en kan forvente av naturlige variasjon. Noe av variasjonen kan 

også skyldes endringer i feltmetodikk mellom undersøkelsene. Alle stasjoner framstår som friske og 

upåvirkede for de tre siste undersøkelser. 

Tabell 34. Sammenlikning av multimetrisk indeks for fjærestasjon F1-F3 for 2009, 2013 og 2017. 

Indekser for tidligere undersøkelser er beregnet fra gjeldende veileder (02:2013). Fargekoder følger 

tilstandsklassifisering etter tabell 11 & 12. 

Stasjon F1 - Tørkevika F2 – Reidarsneset F3 - Buskevika 

År 2009 2013 2017 2009 2013 2017 2009 2013 2017 

Sum antall alger 38 34 40 24 25 23 29 32 25 

Normalisert artsantall 51,68 46,24 54,40 30,96 32,25 29,67 39,44 43,52 34,00 

% andel grønnalger 13,16 11,76 10,00 12,50 12,00 17,39 10,34 15,63 20,00 

% andel brunalger 42,11 47,06 37,50 33,33 36,00 26,09 41,38 37,50 44,00 

% andel rødalger 44,74 41,18 52,50 54,17 52,00 56,52 48,28 46,88 36,00 

Forhold ESG1/ESG2 1,11 1,00 0,82 1,00 1,08 1,00 1,07 1,13 1,27 

% andel opportunister 15,79 14,71 20,00 16,67 16,00 17,39 17,24 18,75 20,00 

Sum grønnalger 49,64 29,56 54,95 22,17 22,17 29,56 22,17 36,95 32,27 

Sum brunalger 228,92 250,73 183,44 106,32 113,71 138,75 161,27 161,27 141,19 

Fjærepotensial 1,36 1,36 1,36 1,29 1,29 1,29 1,36 1,36 1,36 

nEQR 0,845 0,845 0,832 0,821 0,826 0,813 0,823 0,790 0,784 

Status vannkvalitet 
Svært 

god 

Svært 

god 

Svært 

god 

Svært 

god 

Svært 

god 

Svært 

god 

Svært 

god 
God God 

 

VURDERING AV EFFEKT AV OLJEUTSLIPP 

I 2016 skjedde et utslipp av spillolje i grunnen ca 100 m fra sjøen. Det ble lagt ut lenser som sperret 

kaifronten og oppsamling av oljefilm. Det er ikke observert endring i oljeoljeinnholdet i sedimentet som 

kan knyttes til oljeutslippet. Innholdet av olje i sedimentet i Skjervika er betydelig redusert siden 2011. 

Dette er det sedimentprøvetakingspunktet som er nærmest utslippet. Oljeinnholdet i sedimentet i 

Eidesosen og Høgøyosen har kun tidligere blitt målt i 2005. Det er høyere innhold av olje i sedimentet 

i 2017 enn i 2005, men siden det ble observert en stor økning i oljeinnhold i Skjervika mellom 2005 og 

2011 er det lite sannsynlig at økningen mellom 2005 og 2017 er koblet til oljeutslippet i 2016-2017.   

 

Det var generelt lavt innhold av miljøgifter i albuesnegl på alle stasjoner. Stasjon A4-A6 har ∑PentaBDE 

som er over vannforskriftens grenseverdi for prioriterte stoffer, men dette er ikke en stoffgruppe som er 

assosiert med spillolje. Det er ikke observert trender i konsentrasjoner av ulike miljøgifter i albusnegl 

mellom stasjonene, eller på enkeltstasjoner over tid som kan knyttes til utslippet av olje.  

 

Det ble ikke observert olje ved strandsoneundersøkelsen i 2017, og fjæresamfunnet på alle undersøkte 

stasjoner framstod som frisk og upåvirket. Det er heller ikke observert noen endring av miljøtilstanden 

til fjæresamfunnet ved denne undersøkelsen i forhold til tidligere undersøkelser. 

 

Det er ikke observert noen endring av miljøtilstanden til sediment, albusnegl eller fjæresamfunn som 

kan knyttes til oljeutslippet i 2016-2017. 
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STASJONENES REPRESENTATIVITET OG OVERVÅKINGSFREKVENS  

Stasjonene i undersøkelsen synes å være godt representative for miljøtilstanden for tungmetaller og 

organiske miljøgifter i sediment og biota i vannforekomstene Sekkingstadosen og Marsteinsålen-

Svartskjærosen. Undersøkelsen viser små endringer over tid, og det er grunn til å anta uendret status ut 

fra dagens utslippsregime. Selv om vannforskriften anbefaler at bløtbunnsfauna blir undersøkt hvert 3. 

år, og miljøgifter i biota hvert år vil vi anbefale at disse kvalitetselementer undersøkes sammen med 

miljøgifter i sediment hvert 5. år siden utslippene av miljøgifter generelt er små, og forholdene i 

resipienten ved nåværende utslippsregime er relativt stabile. 
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VURDERING AV TILSTAND 

Økologisk tilstand: Den økologiske tilstanden i en vannforekomst skal bestemmes ut fra det 

kvalitetselementet som angir den dårligste klassen (det verste styrer prinsippet), inkludert tungmetaller 

som er ikke inkludert i EU’s liste for prioriterte metaller. Med arsen, sink og ∑PCB i sediment og 

bløtbunnfauna som ligger innenfor tilstandklasse III= "moderat" må Marsteinsålen-Svartskjærosen 

klassifiseres innenfor økologisk tilstand "moderat" (tabell 35). Normalisert TOC blir ikke vektlagt, 

siden dette er regnet som en støtteparameter. Sekkingstadosen har ∑PCB og bløtbunnsfauna som ligger 

innenfor tilstandsklasse III = "moderat", og Sekkingstadosen må derfor klassifiseres innenfor 

økologisk tilstand "moderat". Sekkingstadosen er en naturlig oksygenfattig fjord, som periodevis har 

lave oksygenkonsentrasjoner. Tidligere målinger har vist gode oksygen forhold, og derfor blir ikke 

tilstandsklassifiseringen frå 2017 lagt vekt på i vurdering av økologisk tilstand. Den "moderate" 

tilstandsklassifiseringen er på tross av svært god eller god økologisk tilstandsvurdering av fjæresone på 

tre stasjoner.    

 

Tabell 35. Sammenstilling av økologisk tilstand i Sekkingstadosen og Marsteinsålen-Svartskjærosen og 

i fjæresonen. Tilstandsklasser etter veileder 02:13 og M608:2016 er angitt med farge; Blå = svært 

god/bakgrunnsnivå, grønn= god, gul = moderat/mindre god, oransje=dårlig og rød= svært dårlig. For 

bunnfauna (parallelle grabbhugg) og fjæresamfunn er det tatt utgangspunkt i nEQR verdier 

(normalisert ecological quality ratio), se metodikk for nærmere beskrivelse. 

 

 Sekkingstadosen Marsteinsålen-

Svartskjærosen 

Fjæresone 

Stasjon St 21 St 17 St 22 F1 F2 F3  

Biologiske kvalitetselement 

Bunnfauna moderat god moderat    

Fjæresamfunn - - - 0,832 0,813 0,784 

Fysisk-kjemiske kvalitetselement 

Oksygen (%) 22,2 64,3 92,9 - - - 

Oksygen (ml/l) 1,48 4,29 5,34 - - - 

Normalisert TOC 58,3 61,9 24 - - - 

Vannregionspesifikke stoffer 

Arsen (As) 18 11 4,7 - - - 

Kobber (Cu) 51 37 28 - - - 

Krom (Cr) 45 33 23 - - - 

Sink (Zn) 140 110 110 - - - 

Acenaftylen 12,4 9,03 2,91 - - - 

Acenaften 3,47 3,37 1,37 - - - 

Fluoren 8,8 7,43 4,61 - - - 

Fenantren 33,5 31,2 7,81 - - - 

Pyren 50,3 55 39,1 - - - 

Benzo(a)antracen 43,5 52,6 8,15 - - - 

Krysen 48 58,2 27,2 - - - 

Dibenzo[a,h]antracen 41 41,6 4,78 - - - 

∑ PCB 7 5,2 6,9 9,2 - - - 

PFOA 0,2 <0,1 <0,1 - - - 

Økologisk tilstand Moderat Moderat - - - 

 

Kjemisk tilstand: Kjemisk tilstand bestemmes ut fra nivået av EUs prioriterte stoffer. Det finnes bare 

to klasser "god" og "dårlig", grensen går mellom tilstandklasse II = "god" og tilstandsklasse III = 

"moderat" i henhold til veileder 02:2013. På grunn av høyt innhold av flere PAH forbindelser tilsvarende 

tilstandsklasse IV = «dårlig», må kjemisk tilstand for både Sekkingstadosen og Marsteinsålen – 
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Svartskjærosen klassifiseres som «dårlig» (tabell 36). Innholdet av enkelte miljøgifter i albusnegl og 

fisk var også forhøyet og lå over vannforskriftens grenseverdier for prioriterte stoffer og prioriterte 

farlige stoffer og for vannregionspesifikke stoffer.  

 

Tabell 36. Sammenstilling av kjemisk tilstand i Sirafjorden basert på konsentrasjoner av prioriterte 

stoffer. Tilstandsklasser etter veileder M608:2016 er angitt med farge; Blå = bakgrunnsnivå, grønn= 

god, gul = moderat, oransje=dårlig og rød= svært dårlig. 

 

 Sekkingstadosen Marsteinsålen-Svartskjærosen 

Prioriterte stoffer St 21 St 17 St 22 

Bly (Pb) 54 71 9,6 

Kadmium (Cd) 0,44 0,23 0,24 

Kvikksølv (Hg) 0,015 0,012 0,041 

Nikkel (Ni) 26 37 13 

Antracen 10,2 10,2 6,89 

Fluoranten 67,6 66,5 10 

Naftalen 14,6 13,5 4,42 

Benzo[b]fluoranten 213 225 83,8 

Benzo[k]fluoranten 71,3 768 6,7 

Benzo[a]pyren 100 109 14,4 

Indeno[1,2,3-cd]pyren 30 360 10,7 

Benzo[ghi]perylen 314 326 30,9 

PFOS 1,6 2,7 0,58 

∑PentaBDE 0,59 0,58 0,64 

TBBPA <0,97 <0,99 <0,94 

Tributyltinn (TBT) <2 <5 <5 

Kjemisk tilstand "Dårlig" "Dårlig" 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Resultat fra kjemiske analyser og kornfordeling av sediment levert av EUROFINS Norge. 

AS. 
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Vedlegg 2. Oversikt over bunndyr funnet i sediment på stasjonene 17, 21 og 22 ved lokaliteten Eide 

deponi, 30. august 2017. Markering med x viser at taksa var i prøvene, men antall er ikke gitt. 

Eide deponi / 2017   St. 17 St. 21 St. 22 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

CNIDARIA                     

Cerianthus lloydii   1      1 1 1 5 

Edwardsia sp.        2      

Edwardsiidae            1 3 

Hydroida på Nucula X x x x        

NEMATODA                     

Nematoda X          x  

NEMERTEA                     

Nemertea   12 16 25 31 27 29 6 5 14 

SIPUNCULA                     

Golfingiidae     1        

Onchnesoma steenstrupii   2           

Phascolion strombus    1          

POLYCHAETA                     

Abyssoninoe hibernica   3 2 7  1 2    

Aglaophamus agilis   1           

Amaeana trilobata    4 3        

Ampharete octocirrata          1    

Aphelochaeta sp.       1 4      

Aricidea sp.    1 4        

Augeneria tentaculata    1          

Brada villosa   6 1 3   1    

Capitella sp.            3 6 

Ceratocephale loveni   3 2 1        

Chaetozone setosa   10 9 6 90 100 81 4 3 5 

Chaetozone zetlandica           24 11 15 

Cirratulidae     2 4 21 10  5  

Cirratulus cirratus           13 7 25 

Cirriformia tentaculata           59 45 80 

Cossura longocirrata         1    

Diplocirrus glaucus   4 6 4        

Diplocirrus longisetosus   1  2        

Eteone flava           2 3 4 

Eumida bahusiensis         1  1  

Exogone verugera   2 10 27        

Galathowenia oculata   2 15 25 20 29 25    

Gattyana cirrhosa         1    

Glycera alba       10 24 9 2 1 1 

Glycera lapidum     3   1 4 6 8 

Glyphohesione klatti    2          

Heteromastus filiformis   43 55 81 26 20 28 146 263 202 

Jasmineira sp.           9 34 7 

Laonice sarsi   4 7 1  1      

Levinsenia gracilis     2        

Lumbrineris cf. cingulata           16 16 14 

Maldanidae     2        

Melinna cristata   3    1       

Neogyptis rosea   1    1 4 1    

Neoleanira tetragona   1           

Nereididae            1 1 
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Eide deponi / 2017   St. 17 St. 21 St. 22 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

Notomastus latericeus    4 2     1 2 1 

Paradoneis sp.    1 1       1 

Paramphinome jeffreysii   114 109 225   1    

Parexogone hebes           1 1 1 

Pectinaria koreni   1    9 4 12    

Pherusa plumosa            2  

Pholoe baltica        2 2    

Pholoe pallida   2 7 12        

Pholoe sp.     1        

Phyllodoce groenlandica         1    

Phyllodoce mucosa           1 3 2 

Pilargis papillata     1  1      

Pista sp.   1 1 1        

Polycirrus sp.     2        

Polynoidae   4 3 2        

Praxillella affinis   4 10 3        

Prionospio cirrifera       2 15 9 63 76 69 

Prionospio fallax       28 58 43 2   

Prionospio plumosa       1 2 5    

Protodorvillea kefersteini           27 21 21 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata   22 216 85  5      

Rhodine loveni   2 2 4        

Sabellidae    1          

Scalibregma inflatum       6 9 7 1 9 1 

Scolelepis korsuni         3   1 

Sige fusigera   4           

Spiochaetopterus typicus   1  1        

Spiophanes kroyeri   1    1 2      

Syllidae        1      

Syllis cornuta   3 1 4 3 3 8 20 14 11 

Terebellides cf. stroemii   17 13 14       1 

Tomopteris sp. X     1       

Trichobranchus roseus    1          

MOLLUSCA                     

Abra indet. X 1           

Abra nitida   10 25 17 2 4 11    

Adontorhina similis   4  2        

Asbjornsenia pygmaea             1 

Bivalvia        1      

Cardiomya costellata    1          

Corbula gibba    1 1 9 16 14  4 3 

Corbula gibba juv. X       2    

Ennucula tenuis   1 1          

Ensis sp. juv.       1 1 1    

Entalina tetragona   2 1 1        

Euspira montagui     1        

Euspira nitida           1 1  

Hermania indet. juv. X     2  3    

Hermania indistincta       2  2    

Hermania sp.        3   1 4  

Kelliella miliaris   5 1 3        

Kurtiella bidentata    2 1  1 2    
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Eide deponi / 2017   St. 17 St. 21 St. 22 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

Kurtiella tumidula    1          

Limatula cf. subauriculata   1           

Mendicula ferruginosa   6 4 6        

Myrtea spinifera    1          

Nucula sulcata   7 17 19        

Nucula sulcata juv. X 5           

Nucula tumidula      3  5        

Nuculana cf. pernula   1           

Parvicardium minimum    1          

Pulsellum sp.    1 1  1      

Retusa umbilicata   1           

Scutopus ventrolineatus   10 6 5        

Tellimya ferruginosa   1           

Thyasira equalis   40 56 66 7 1      

Thyasira equalis juv. X 3 4 2        

Thyasira flexuosa       6 3 2 86 47 65 

Thyasira flexuosa juv. X         10 35 21 

Thyasira indet. X 1 1       1 3 1 

Thyasira sarsii   1 2   50 31 47 19 5 14 

Thyasira sarsii juv. X     19 39 56 6 25 10 

Tropidomya abbreviata   2 3 2        

Veneridae juv.           1 1  

Yoldiella indet. juv. X  11 5        

Yoldiella lucida   3           

Yoldiella philippiana   30 27 11        

CRUSTACEA                     

Anapagurus laevis cf. juv.            2  

Aora gracilis            1  

Calanoida X 5 5 6 3 1 1 1 1  

Decapoda larvae X      2 1   2 

Diastyloides biplicatus   2           

Ebalia cranchii             1 

Eriopisa elongata   1  1        

Leucon nasica   1 1          

Liocarcinus pusillus             1 

Lysianassidae   2     1      

Mysidae X     1 2      

Nebalia bipes            1  

Nototropis vedlomensis           1 1  

Philocheras cf. bispinosus            1  

ECHINODERMATA                     

Amphilepis norvegica juv. X 32 8 14        

Amphilepis norvegica   16 3 4        

Amphipholis squamata             1 

Amphiura chiajei   5 1 4        

Amphiura filiformis   4 6 16        

Amphiuridae   9 10 13        

Brissopsis lyrifera    1          

Echinocardium cordatum       1       

Echinocardium flavescens   3           

Echinocardium indet. juv. X 5           

Labidoplax buskii    1        4  
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Eide deponi / 2017   St. 17 St. 21 St. 22 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

Leptosynapta inhaerens           1   

Ophiocten affinis           8 4 6 

Ophiura cf. albida juv.   1 2          

Ophiuroidea juv. X 2           

Spatangoida juv.     1 4 9 7    

BRYOZOA                     

Bryozoa X           x 

PYCNOGONIDA                     

Anoplodactylus petiolatus    1 1        

CHAETOGNATHA                     

Chaetognatha X 3 2          
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Vedlegg 3: Resultat fra kjemiske analyser av albusnegl levert av EUROFINS Norge AS. 
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Vedlegg 4: Resultat fra kjemiske analyser av fisk levert av EUROFINS Norge AS. 
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Vedlegg 5 Oversikt over registrerte arter fra fjæresonen og innsamlet materiale fra tre stasjoner 31. 

august 2017. Grupper nærmere bestemt til art i parentes (), + = identifisert på lab, 1 = enkeltfunn, 2 = 

dekningsgrad på 0-5 %, 3 = 5-25 %, 4 = 25-50 %, 5 = 50-75 %, 6 = 75-100 %. 

Stasjon F1 F2 F3  Stasjon F1 F2 F3 

GRØNNALGER        BRUNALGER       

Chaetomorpha melagonium   2    Alaria esculenta   3   
Cladophora rupestris 4 2 3  Ascophyllum nodosum 5   6 
Cladophora sp + 2 2  Chorda filum     2 
Codium fragile     2  Cladostephus spongiosus 2     
Ulva lactuca 2   1  Desmarestia aculeata 2     
Ulva intestinalis 4 2 2  Ectocarpus sp. 3 + 2 
Ulva linza 2      Elachista fucicola 2   2 
Ulva sp. (4) (2) (2)  Fucus serratus 6   3 

Tal på grønalgar 4 4 5  Fucus spiralis 3   2 

         Fucus vesciculosus 3 3 4 

RØDALGER        Halidrys siliquosa 3     

Acrochaetium sp.     +  Hincksia sp.   +   
Aglaothamnion sepositum   +    Laminaria digitata 3 6   
Aglaothamnion sp. + +    Laminaria hyperborea 4 6 3 
Ahnfeltia plicata 2      Pelvetia canaliculata 3   2 
Bonnemaisonia hamifera 2      Pulaiella littoralis +     
Callithamnion corymbosum +      Saccharina latissima 3   2 
Ceramium deslongschampsii +      Scytosiphon lomentaria   2   
Ceramium nodulosum/virgatum 3 3 2  Spermatochnus paradoxus     3 
Ceramium sp. (+)   +  Sphracelaria cirrosa 2     
Chondrus crispus 2 2    Sphacelaria sp. +   + 
Chylocladia verticillata 2   +  Spongonema tomentosum +     

Corallina officinalis   4 2  Antall brunalger 14 5 11 

Cruoria sp.     2      

Dasysiphonia japonica 2      FAUNA       

Delesseria sanguinea 2      Fastsittende (dekningsgrad):       

Dilsea carnosa 2      Botryllus leachii   2   
Erythrotrichia carnea + +    Dynamena pumila 2     
Gelidium spinosum     3  Electra pilosa 2 2 2 
Gracilaria gracilis     +  Halichondria panicea   2   
Hildenbrandia rubra 4   3  Membranipora membranacea 2 4   
Litothamnion glacialis 2 5 5  Obelia geniculata 2     
Lomentaria clavellosa 2      Semibalanus balanoides 4 5 3 
Mastocarpus stellatus 4 2 4  Spirorbis spirorbis 2 2 3 

Membranoptera alata 2      Mobile/spredt (antall):       

Nemalion elminthoides   2    Actinia equina 2 3 4 
Neosiphonia harveyi +      Ascidia sp.     1 
Palmaria palmata + 3    Asterias rubens     1 
Phycodrys rubens 2 2    Lacuna vincta 3 3 4 
Phyllophora pseudoceranoides + + 2  Littorina littorea 3   4 
Phymatolithon lenormandii   3    Littorina obtusata     2 
Polyides rotunda 3   3  Littorina saxatilis   2 4 
Polysiphonia brodiaei   3    Metridium senile   3   
Polysiphonia elongata 2      Nucella lapillus 2   2 
Polysiphonia stricta + 2    Patella vulgata 3 4 3 
Porphyra umbilicalis 2 2 2  Sycon sp.   1   
Ptilota gunneri 2      Urticina felina     2 

Rhodomela confervoides 2 2    Antal dyrearter 11 12 13 

Vertebrata fucoides +   +      

Vertebrata lanosa 2   3      

Skorpeformende kalkalger (2) (4) (4)      

Antall rødalger 17 12 10      
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Vedlegg 6 Stasjonsskjema for F1 – Tørkevika, F2 – Reidarsneset og F3 – Buskevika 31. august 2017. 
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FJÆREPOTENSIAL  1,36

Vanntype: Eksponert kyst Tid: 15:30

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
F1 - Tørkevika (2017)

Dato:
31.08.2017

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

wgs 84

Vannstand over lavvann

0,82

Nord 60°23,341' Tid for lavann 12:30

Oppsprukket fjell Ja = 3

Øst 04°58,200'

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

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)

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % >100cm) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitat typer (spesifiser) Ja = 2

Strandsnegl

Ingen Ja = 0

Forekomst

Dominerende Arter

Grisetang

Blæretang

Mosaikk av rødalger

Grønnalger

Blåskjell

Rur

Albueskjell

Sjøpinnsvin i sjøsonen

Sum poeng:

Generelle kommentarer
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FJÆREPOTENSIAL  1,29

Vanntype: Eksponert kyst Tid: 13:30

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
F2 - Reidarneset (2017)

Dato:
31.08.2017

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

wgs 84

Vannstand over lavvann

0,74

Nord 60°23,072' Tid for lavann 12:30

Oppsprukket fjell Ja = 3

Øst 04°58,837'

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

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)

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % >100cm) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitat typer (spesifiser) Ja = 2

Strandsnegl

Ingen Ja = 0

Forekomst

Dominerende Arter

Grisetang

Blæretang

Mosaikk av rødalger

Grønnalger

Blåskjell

Rur

Albueskjell

Sjøpinnsvin i sjøsonen

Sum poeng:

Generelle kommentarer
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FJÆREPOTENSIAL  1,36

Vanntype: Beskyttet fjord Tid: 13:30

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
F3 - Buskevika (2017)

Dato:
31.08.2017

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

wgs 84

Vannstand over lavvann

0,74

Nord 60°23,072' Tid for lavann 12:30

Oppsprukket fjell Ja = 3

Øst 04°57,837'

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

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)

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % >100cm) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitat typer (spesifiser) Ja = 2

Strandsnegl

Ingen Ja = 0

Forekomst

Dominerende Arter

Grisetang

Blæretang

Mosaikk av rødalger

Grønnalger

Blåskjell

Rur

Albueskjell

Sjøpinnsvin i sjøsonen

Sum poeng:

Generelle kommentarer


