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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Fjellvar AS utført en miljøundersøkelse utenfor 
Krekjebæreneset ved Ågotnes i Hjeltefjorden. Fjellvar AS planlegger et nytt avløpsrenseanlegg og 
utslipp med primærrensing for inntil 8.000 pe til sjø utenfor Ågotnes, ved Krekjebærneset.   
 
Denne miljøundersøkelsen har til hensikt å forhåndsundersøke miljøtilstand for å vurdere om framtidig 
utslipp påvirker resipienten. Miljøundersøkelsen skal også ligge til grunn for fremtidige undersøkelser i 
tråd med metodikk og vurdering etter vannforskriften og gjeldende veiledere/standarder. Prøvetaking, 
taksonomi, kjemiske analyser og vurdering og fortolkning av marint sediment, bløtbunnsfauna er utført 
akkreditert (Test 003 og 288). 
 
Feltundersøkelser er utført av Rådgivende Biologer AS. Prøvetaking av sediment og hydrografi er utført 
av Erling Brekke fra Rådgivende Biologer AS. Kjemiske analyser er utført av Eurofins Norsk 
Miljøanalyse AS. Sortering, artsbestemming og indeksberegning av bløtbunnsfauna er utført av Larissa 
Andreassen, Ulrike Fetzer, Helge Bergum, Skade Henriksen, Christine Pötsch, Elena Gerasimova, Lena 
Ohnheiser og Christiane Todt fra Rådgivende Biologer AS.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Fjellvar AS ved Bjarne Ulvestad for oppdraget, og MS Solvik Leon 
Pedersen for assistanse i forbindelse med prøvetaking.  
 

Bergen, 13. juni 2019 
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SAMMENDRAG 

Haugsøen H.E. & C. Todt 2019. 
 Miljøundersøkelse ved Krekjebærneset, januar 2019. Rådgivende Biologer AS, rapport 2887, 34 
sider, ISBN. 978-82-8308-621-8. 
 

Rådgivende Biologer har på oppdrag fra Fjellvar AS utført en miljøundersøkelse for etablering av nytt 
avløpsrenseanlegg med primærensing og utslipp til sjø utenfor Ågotnes i Fjell kommune på inntil 8.000 
pe. Nåværende utslippspunkt for avløp deriblant renseanlegget ved Mathopen med 1.200-1.500 pe skal 
tilknyttes det planlagte anlegget. Feltundersøkelser ble utført 10. januar 2019 av Rådgivende Biologer 
AS. 
 
HYDROGRAFI 
 
Oksygeninnholdet i bunnvannet på 48 m dyp lå innenfor tilstandsklasse I= "svært god". 
 
SEDIMENT 
 
Sedimentkvalitet 

Det var høyt innhold av tørrstoff og lavt glødetap på begge stasjonene. Total organisk karbon (TOC) på 
stasjon R2 tilsvarte tilstandsklasse I (" svært god") og stasjon R1 tilsvarte tilstandsklasse IV ("dårlig") 
ihh. veileder 02:2018. Forhøyet TOC på stasjon R1 vurderes som lite representativt for tilstanden ellers 
på stasjonen, og samsvarer i mindre grad med det lave glødetapet, sedimentkarakteristikk og resultat fra 
bunndyr med rikt artsmangfold og flere forurensnings sensitive arter. Det er sannsynlig at det organiske 
innholdet er av marint opphav og ikke skyldes antropogen/terrestrisk tilførsel da det er lite som indikerer 
at sedimentet var påvirket av organisk belastning. Analyser av næringssaltene nitrogen og fosfor i 
sedimentet viste lave nivå på begge stasjonene. For innhold av metall (kobber og sink) havnet stasjonene 
innenfor tilstandsklasse I og II ("bakgrunn" og "god"). 
 
Bløtbunnsfauna 
Klassifisert etter veileder 02:2018 havnet stasjon R1 og R2 i tilstandsklasse "svært god". Artsmangfoldet 
var normalt på begge to stasjoner, mens individantallet var litt over normalen. Partikkelspisende dyr var 
vanlige på stasjonene, men det var mange arter som er sensitive mot høye konsentrasjoner av organisk 
materiale. Stasjonene framsto som upåvirket av organisk forurensing. 
 
KONKLUSJON 
 
Resultatet viser til gode miljøforhold ved Krekjebærneset som framsto upåvirket av organisk belastning 
ved prøvetakingstidspunktet. Det er forventet at det kan i perioder forekomme spor av anrikning av 
sedimentet og vannsøylen helt lokalt da det forekommer naturgitte variasjoner som påvirker 
strømforholdene.  
 
Ved bruk av diffusor på utslippsledning vil organisk utslipp innlagres dypere og forhindre gjennomslag 
til overflaten. 
 
VURDERING AV UTSLIPPSPUNKTET 
 
Antatt best plassering av utslippspunktet er lokalisert ved kanten av skråningen ved ca 50 m kote og 
mest mulig nord fra fjellryggen og rennen i midtre del av det aktuelle sjøområde. Dette for å unngå 
sedimentering i bunnen av rennen og skjerming for strømforhold fra sør.  
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ØKOLOGISK TILSTAND AV VANNFOREKOMSTEN 
 
Økologisk tilstand er ikke vurdert da undersøkte stasjoner kun er tatt fra grunne områder, og er mindre 
representativ for vannforekomsten. 
 
Foreliggende økologisk tilstand er klassifisert som tilstandsklasse III ("moderat"). Klassifisering av 
økologisk tilstand i www.vann-nett.no tar utgangspunkt i ett kvalitetselement som er klorofyll a med 
tilstandsklasse III. Klassifiseringen samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for veileder 02:2013 
og 02:2018 og miljøundersøkelse utført i 2017 (Todt mfl. 2018), som inkluderer tidligere måleserier for 
samme målepunkt som er benyttet som grunnlag for klassifiseringen i vann-nett. Det er derfor knyttet 
usikkerhet til klassifisering av vannforekomsten i henhold til økologisk tilstand. 
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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 eksisterende utslipp 
i Hjeltefjorden. 
 
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 02:2018). Biologiske kvalitetselement vektlegges, mens 
fysiske og kjemiske kvalitetselementer er støtteparametere 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 
02:2018 (Direktoratsgruppa for 
vanndirektivet). 

 
AVLØPSDIREKTIVET 

EUs avløpsdirektiv 1991/271/EØF innebærer blant annet at krav om rensing av kommunale utslipp er 
knyttet opp mot forholdene i resipienten og utslippenes størrelse. Direktivet har siden 1996 vært 
innarbeidet i norsk lovgivning. Avløpsdirektivet setter rensekrav til utslipp fra tettsteder større enn 2000 
personekvivalenter (pe). I henhold til forurensningsforskriften § 14-8 gjelder prinsippet om at det er 
krav om sekundærrensing dersom utslipp er mellom 10.000 pe og 150.000 pe og går til en mindre følsom 
sjøresipient. Det er åpnet for å få fritak fra sekundærrensing og kunne opprettholde kun primærrensing, 
dersom det kan dokumenteres gjennom resipientundersøkelser at utslippene ikke har skadevirkninger 
på miljøet (jf. § 14-8 & direktivets art. 6). 
 
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 

Ågotnes ligger ut mot sørlige del av Hjeltefjorden som går mellom Askøy i øst og Sotra og Øygarden i 
vest (figur 2). I sør er Hjeltefjorden forbundet med Raunefjorden via terskler på knapt 40 m dyp nord 
og nordøst for Bjorøy og Byfjorden via en rundt 120 m dyp terskel mot sørøst. Nordover frå Ågotneset 
dybdes Hjeltefjorden jevnt til over 300 m dyp øst for Toftøyna, før det grunnes nordover til fjorden 
møter Mangersfjorden i øst på 170 – 180 m dyp. Videre mot nord er Hjeltefjorden utersklet tilknytt 
Fedjefjorden og Nordsjøen. 
 
Utslippspunktet ved Krekjebærneset er planlagt utenfor Nordre Knappavågen I dette området dybdes 
det mot nordøst fra land, til over 200 m dyp knapt 500 m nordøst for Knappen. Ca 2 km nord for Knappen 
ligger et dypområde på vel 260 m dyp, og vel 1 km mot nord grunnes det til ca 227 m dyp, før fjorden 
igjen blir dypere nordover. 
 

 
Figur 2. Oversiktskart over Hjeltefjorden og sjøområdet rundt. Krekjebærneset er avmerket med rød 
sirkel. 
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VANNFOREKOMSTER 

Resipientundersøkelsen omfatter vannforekomsten Hjeltefjorden Søndre (0261030201-2-C). 
Vannforekomstene tilhører vannregion Nordsjøen Nord og er av vanntypen beskyttede kyst/fjord (M3) 
og er klassifisert med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand i henhold til www.vann-
nett.no.  Klassifisering er basert på resultater fra miljøundersøkelser, men det er behov for supplerende 
undersøkelser med kvalitetselementer for riktig vurdering av økologisk tilstand.  
 

RENSEANLEGG  

Avløpsrenseanlegget er foreslått bygget på land sørvest for utslippspunkt og skal dimensjoneres for 
inntil 8000 PE. Avløpsledningen skal gå gjennom borehull i fjell og videre med ledning ut på egnet dyp 
– tentativt på ca 50 m (figur 3). Det er planlagt primærrensing. Det vurderes også å bruke diffusor på 
utslippsledning med en diameter på 5 cm, 7 m avstand mellom hull fordelt på ca 100 m (ca 15 hull) på 
om lag 40 – 50 m dyp for å forhindre gjennomslag til overflate. 
  
I dag går det et avløp fra ca 1200 – 1500 PE ut ved Mathopen like nord for Åsneset. Nå planlegges det 
å samle opp alle avløpene videre østover og føre alt sammen via pumpestasjoner til et nytt 
«Krekjebærneset» RA omtrent 1 km lenger sørøst. Renseanlegget skal ha primærensing gjennom 
silanlegg. For mer informasjon angående lengde og høydeprofil for utslippsledning se vedlegg 3. 
 

 
Figur 3. Oversikt for å beskrive bunntopografi med eksempel for plassering og retning for 
utslippsledning. Kart mottatt av oppdragsgiver. 

I forbindelse med planlegging av renseanlegget ble det utført strømmålinger i en vinterperiode og i en 
sommerperiode i 2016 (Furset 2016). Resultatet viste noen forskjeller i strømretning sommer og vinter, 
men jevnt over gikk det mest strøm i sørlige retninger. Strømaktiviteten var og høyere i 
sommersituasjonen, noe som tyder på at strømforholdene i stor grad avhenger av vær- og vindforhold.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Resipientundersøkelsen er gjennomført i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 16665:2014, NS EN 
ISO 5667-19:2004, vannforskriftens veileder 02:18, og NS 9410:2016, og består av en beskrivelse av 
miljøtilstanden ved planlagt utslippspunkt og stasjon for overvåkning for utslippet ved Krekjebærneset 
i vannforekomsten (resipienten).  
 
Det er utført analyser av sedimentkvalitet og bløtbunnsfauna, i tillegg til hydrografisk profil. 
Prøvetaking av hydrografi og sediment ble utført 10. januar 2019 av Erling Brekke. Vurdering av resultat 
er i hovedsak gjort i henhold til vannforskriftens veileder 02:18. Nedenfor følger detaljert beskrivelse 
av metodikk tilknyttet de ulike elementene av resipientundersøkelsen. 
 
HYDROGRAFI 

Hydrografiske forhold ble målt med ein SAIV CTD/STD sonde modell SD204 ved stasjon R1. Det ble 
målt temperatur, saltinnhold og oksygen i vannsøylen ned til bunn.  
 
Det er tatt sedimentprøver på to stasjoner ved planlagt utslippspunkt og en i overgangssone til det 
planlagte utslippet for påvirkning (R1 og R2) Prøvetaking av sediment for analyse av bunnfauna og 
kjemiske forhold ble utført av Erling Brekke ved Rådgivende Biologer AS den 10. januar 2019. 
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). Det ble tatt fire paralleller til 
bløtbunnfauna og en prøve til sedimentkjemi og kornfordeling på begge stasjonene. Antall paralleller 
ble ved denne undersøkelsen med 4 paralleller per stasjon er i tråd med veileder 02:2018. 
 
PRØVESTASJONER 

Stasjon R1 er lagt ved planlagt utslippspunkt for det tiltenkte renseanlegget. Stasjon R2 er bestemt utefra 
strømforhold og bunntopografi i området rundt utslippspunktet (tabell 1, figur 4). Strømforhold er målt 
for en vinter- og sommersituasjon og viser til mest vanntransport i sørlige retninger. For mer informasjon 
angående strømforhold se Furset mfl. 2016.   
 

Tabell 1.  Oversikt over stasjoner for prøvetaking av sediment.  

Stasjon  Posisjon nord Posisjon øst Dyp 
R1 60° 24,365ꞌ 05° 01,943ꞌ 48 
R2 60° 24 ,510ꞌ 05° 01,910ꞌ 113 

 



 

Rådgivende Biologer AS 10 Rapport 2887 

 
Figur 4. Oversikt over prøvetakingsstasjonene R1 og R2 ved Krekjebærenest, posisjon for planlagt 
utslippspunkt til sjø er markert med blått. 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentprøver for kjemiske analyse ble tatt fra den øverste centimeteren av grabbprøven, prøver for 
R2kornfordelingsanalyse ble tatt fra den øverst 5 centimetrane. Analyser er utført av Eurofins Norsk 
Miljøanalyse Norge AS avd. Bergen.  
 
Kornfordelingsanalysen måler den relative delen av leire, silt, sand, og grus i sedimentet. De kjemiske 
analysene omfatter måling av tørrstoff, total organisk karbon (TOC), total nitrogen (totN), total fosfor 
(totP), kobber (Cu) og sink (Zn). Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet ble analysert direkte, 
og standardisert for teoretisk 100 % finstoff etter følgende formel, der F = andel av finstoff (leire + silt) 
i prøven: 
 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑇𝑂𝐶 𝑚å𝑙𝑡 𝑇𝑂𝐶 18 1 𝐹  
 
I henhold til vanndirektivets veileder 02:18 skal TOC bare 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 02:2018 inkluderes, men ikke vektlegges. 
 
Det ble også gjort sensoriske vurderinger og målt surhet (pH) og redokspotensial (Eh) i sedimentet under 
prøvetakingen. 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 
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undersøkelse på ±25 mV, som oppgitt i NS 9410:2016.  
 
BLØTBUNNSFAUNA 

Sedimentprøven fra hver parallell ble vasket gjennom en rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværende 
materiale ble fiksert med sprit (96 % etanol), merket med prøvested, prøve-ID og dato. 
 
Vurdering i henhold til veileder 02:2018 

Bløtbunnsfauna på samtlige stasjoner blir klassifisert etter grenseverdier i veileder 02:2018 (tabell 2). 
Klassifiseringen består av et system basert på en kombinasjon av indekser som inkluderer mangfold og 
tetthet (antall arter og individer), samt forekomst av sensitive og forurensningstolerante arter. Det blir 
brukt seks ulike indekser for å sikre best mulig vurdering av tilstanden på bunndyr. Indeksverdien for 
hver indeks blir videre omregnet til nEQR (normalisert ecological quality ratio), og gis en tallverdi fra 
0-1. Middelverdiene av nEQR verdien for de fem første indeksene blir brukt til å fastsette den økologiske 
tilstanden på stasjonen. DI-indeksen er ikke med i beregningen av samlet økologisk tilstand (nEQR for 
grabbgjennomsnitt og stasjon), etter at dette ble anbefalt av Miljødirektoratet i mars 2016.  
 
Grenseverdiene for de enkelte indeksene er avhengig av vannregion og vanntype. Utslippspunktet ved 
Krekjebærneset i Fjell kommune ligger i vannforekomst Hjeltefjorden søndre, som ifølge 
www.vannportalen.no hører til vannregion Nordsjøen Nord og vanntype beskyttet kyst/fjord (M3). 
 
Maksimalverdien for Shannon indeks 𝐻 log 𝑎𝑟𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙 , jevnhetsindeks etter Pielou (𝐽
𝐻′ 𝐻′⁄ ) og AMBI-verdi er også ført i resultattabellene. For utregning av indekser er det brukt 
følgende statistikkprogram: Primer E 6.1.16 for beregning av Shannon indeks og Hurlberts indeks; 
AMBI vers. 5.0 (oppdatert 2017) for AMBI indeksen som inngår i NQI1. Microsoft Excel 2016 er 
benyttet for å lage tabeller og for beregning av alle andre indekser. 

Tabell 2. Klassifiseringssystem for bløtbunnsfauna basert på en kombinasjon av indekser for relevant 
vannforekomst og vanntype (Klassifisering av miljøtilstand i vann, veileder 02:2018). 

Grenseverdier M3-5 
Indeks type Økologiske tilstandsklasser basert på observert verdi av indeks 

   Kvalitetsklassar → svært god god moderat dårlig svært dårlig 
NQI1 samansett 0,9 - 0,72 0,72 - 0,63 0,63 - 0,49 0,49 - 0,31 0,31 - 0 
H’ artsmangfold 5,9 - 3,9 3,9 - 3,1 3,1 - 2 2 - 0,9 0,9 - 0 
ES100 artsmangfold 52 - 26 26 - 18 18 - 10 10 - 5 5 - 0 
ISI2012 sensitivitet 13,1 - 8,5 8,5 - 7,6 7,6 - 6,3 6,3 - 4,5 4,5 - 0 
NSI sensitivitet 29 - 24 25 - 19 19 - 14 14 - 10 10 - 0 

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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RESULTAT 

HYDROGRAFI 

Resultat av hydrografimålingene på stasjon R1 viste at det var en svak ferskvannspåvirkning de øverste 
20 meterne (figur 4 & figur 5). Saltinnholdet økte relativt jevnt fra 31,2 ‰ ved overflaten til 34,9 ‰ 
på 49 m dyp.  
 
Temperaturen ble målt til 7,3 °C ved overflaten, steg jevnt ned til bunn, hvor den ble målt til 8,7 °C ved 
49 m dyp.  
 
Oksygeninnholdet ble målt til 9 mg/l (91 %) i overflaten, konsentrasjonen var relativt stabil med mindre 
variasjoner gjennom vannsøylen ned til ca 30 m dyp. Videre sank konsentrasjonen svakt mot bunn og 
ble målt til 7,3 mg/l (78 %) tilsvarende 5,14 ml O/l. Dette tilsvarer tilstandsklasse I = "svært god" i 
henhold til veileder 02:2018.    
 

 
Figur 5. Hydrografiske forhold i vannsøylen ved stasjon R1 den 10. januar 2019.  
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SEDIMENT 

BESKRIVELSE AV PRØVENE 

Beskrivelse av prøvene inkluderer vurdering av kjemisk tilstand (pH/Eh) etter NS 9410:2016. Bildene til 
venstre viser prøven før siling og bildene til høyre etter siling. 
 

På stasjon C1 fikk en fra 48 m dyp opp fire ca. ⅓ – ⅔ grabber (5–10 cm) med grå, luktfri prøve med 
fast konsistens. Sedimentet bestod hovedsakelig av skjellsand, med grus og silt.  I tre av parallellene var 
pH/Eh tilsvarende tilstand 1 = "meget god", og i en parallell tilsvarende tilstand 4 ="svært dårlig" (tabell 
3).  
 

   
  
På stasjon R2 fikk en fra 113 m dyp opp fire prøver, fra vel ¾ til ⅘ grabb (13 til 16 cm), med grå og 
luktfri prøve med myk konsistens. Sedimentet bestod hovedsakelig av silt, sand, leire og grus. En fikk 
også opp to tomme grabber med stein i åpning. Prøvene hadde pH/Eh tilsvarende tilstand 1 = "meget 
god" (tabell 3).  
 

   
  
 
 
 
 
 
 
  

R1 B R1 B 

R2 C R2 C 
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Tabell 3. Feltbeskrivelse av sedimentprøvene fra stasjon R1 og R2. Analyse av fauna ble gjort på 
parallell A til D, mens parallell F gikk til analyse av kjemi og kornfordeling. Sedimentssammensetning 
ble ikke vurdert i parallell F. Godkjenning innebærer om prøven er innenfor standardkrav i forhold til 
representativitet. 
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R1 

A Ja 10 F 70 10 - 20 - - 6,6 356 4 
B Ja 10 F 70 10 - 20 - - 7,72 288 1 
C Ja 6 F 60 20 20 - - - 7,65 386 1 
D Ja 5 F 60 20 20 - - - 7,92 329 1 

 F Ja 7 S - - - - - - 7,70 355 1 

R2 

A Ja 13 F litt 5 25 50 20 - 7,17 343 1 
B Ja 16 F 5 10 25 40 20 - 7,67 334 1 
C Ja 16 F litt 5 25 50 20 - 7,59 311 1 
D Ja 15 F litt 5 25 50 20 - 7,62 346 1 

 F Ja 14 S - - - - - - 7,66 389 1 
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KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentet på stasjon R1 og R2 hadde relativt like mengder av sand. Innhold av finstoff (silt & leire) 
og grus var svært ulikt, der stasjon R1 hadde betraktelig lavere andel finstoff enn grus, og stasjon R1 
var dominert av finstoff og hadde lav andel grus (figur 6 og tabell 4).  
 
Tørrstoffinnholdet var moderat høyt på begge stasjonene. Glødetapet var lavt på begge stasjonene, men 
lavest på stasjon R2. Sedimentet fra R1 og R2 hadde henholdsvis 24,3 og 5,7 mg/g TOC. Basert på 
normalisert TOC havnet stasjon R1 i tilstandsklasse IV = "dårlig" og stasjon R2 i tilstandsklasse I = 
"svært god" etter veileder 02:2018. 
 
Analyser av metallene kobber og sink viste tilstandsklasse tilstandsklasse I = "bakgrunn" på begge 
stasjoner, utenom stasjon R1 hvor kobberinnhold tilsvarte tilstandsklasse II = "god".  
 
Innhold av næringssalter (nitrogen og fosfor) var lavt på begge stasjonene. 

Tabell 4. Kornfordeling, organisk innhold, og innhold av næringssalter og metaller i sedimentet fra R1 
og R2 ved Krekjebærneset i Hjeltefjorden. Tilstand for normalisert TOC følger veileder 02:2018. Alle 
resultat for kjemi er presentert i vedlegg 1. 

Stasjon Enhet R1 R2 

Leire & silt % 18,2 49,6 
Sand % 52,3 46,5 
Grus % 29,5 4,0 

Tørrstoff % 63,7 68,9 
Glødetap % 4,72 2,52 
TOC mg/g 24,3 5,7 

Normalisert TOC mg/g 39,03 (IV) 14,78 (I) 

Fosfor (P) mg/g 0,97 1,18 
Nitrogen (N) mg/g 1,5 0,9 

Kobber (Cu) mg/kg 24,8 (II) 7,31 (I) 
Sink (Zn) mg/kg 52,7 (I) 26,3 (I) 

 
 

 
Figur 6. Kornfordeling på stasjon R1 og R2 ved Krekjebærneset i Hjeltefjorden. Figuren viser 
kornstørrelse langs x-aksen og henholdsvis akkumulert vektprosent og andel i hver størrelseskategori 
langs y-aksen. Sedimentfraksjonene sand og grus inkluderer skjellsand og større skjellbiter. 
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BLØTBUNNSFAUNA 

Detaljer omkring arter og individer for de ulike stasjonene finnes i vedlegg 1. 
 
Stasjon R1 

Basert på stasjonen sin nEQR-verdi for grabbgjennomsnittet ble stasjonen totalt sett klassifisert med 
tilstandsklasse "svært god" etter veileder 02:2018 (tabell 5). Stasjonen framstår som upåvirket av 
organisk forurensing. 
 
Indeksverdiene for sensitivitetsindeksene NQI1 og ISI2012 og for mangfoldsindeksene etter Shannon (H’) 
og Hurlbert (ES100) viste "svært god" tilstand for enkeltprøvene og grabbgjennomsnittet, samt tilhørende 
nEQR-verdier. Sensitivitetsindeksen NSI lå innenfor tilstandsklasse "svært god" for grabb a og d, og 
innenfor tilstandsklasse "god" for grabb b, grabb c og grabbgjennomsnittet. 

Tabell 5. 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 og NSI-indeks i grabb a - d på stasjon R1 ved [Lokalitet], 10. januar 2019. Middelverdi 
for grabb a og b er angitt som Ḡ, mens stasjonsverdien er angitt som Ṧ. Til høyre for begge sistnevnte 
kolonner står nEQR-verdiene for grabbgjennomsnittet. Nederst i nEQR-kolonnene står middelverdien 
for nEQR-verdiene for alle indekser. Tilstandsklasser er angitt med farge, der blå = klasse I, grønn = 
II, gul = III, oransje = IV og rød = V (jf. tabell 2).  

R1 a b c d Ḡ Ṡ nEQR Ḡ 

S 50 56 65 71 61 119  
N 262 363 364 235 306 1224  
J' 0,77 0,81 0,71 0,85 0,78   
H'max 5,64 5,81 6,02 6,15 5,91   
AMBI 1,91 2,33 2,77 2,22 2,31   
NQI1 0,772 (I) 0,740 (I) 0,726 (I) 0,787 (I) 0,756 (I)  0,840 (I) 
H' 4,320 (I) 4,693 (I) 4,285 (I) 5,214 (I) 4,628 (I)  0,873 (I) 
ES100 32,570 (I) 34,248 (I) 33,307 (I) 43,656 (I) 35,945 (I)  0,877 (I) 
ISI2012 10,070 (I) 10,061 (I) 8,713 (I) 9,846 (I) 9,673 (I)  0,851 (I) 
NSI 24,152 (I) 23,504 (II) 23,124 (II) 24,738 (I) 23,880 (II)  0,795 (II) 
Samlet            0,847 (I) 
 
Artsantallet i de fire grabbene på stasjon R1 var normalt med mellom 50 og 71 arter (tabell 5). Samlet 
verdi for artsantall lå på 119, mens middelverdien var 61. Normalt gjennomsnittlig artsantall i henhold 
til veileder 02:2018 er 25-75 arter per grabb. Individantallet var normalt til noe høyt med mellom 235 
og 364 individ per prøve. Samlet verdi for individantall lå på 1224, mens middelverdien var 306. 
Normalt gjennomsnittlig individantall i henhold til veileder 02:2018 er 50-300 per grabb. 
Jevnhetsindeksen (J’) har moderate til høye verdier, noe som viser litt dominans av enkelte arter. 
 
Hyppigst forekommende art på stasjonen var den partikkelspisende flerbørstemarken Prionospio 
cirrifera (NSI-klasse III) som utgjorde rundt 22 % av det totale individantallet (tabell 7). Nest hyppigst 
forekommende art var den sensitive flerbørstemarken Hesiospina aurantiaca (ikke klassifisert i NSI-
systemet; Hesionidae ligger i NSI-klasse II) med rundt 12 % av det totale individantallet. Andre vanlig 
forekommende arter på stasjonen var slangestjernen Amphipholis squamata (NSI-klasse I) og 
flerbørstemark fra slekten Lumbrinereis (NSI-klasse II), som hver utgjorde ca. 4 % av det totale 
individantallet. Ellers var det en blanding av arter (mest flerbørstemark og muslinger, men også en del 
krepsdyr og pigghuder) som er sensitive eller noe tolerante mot organisk forurensning.  
 
Stasjon R2 

Basert på stasjonen sin nEQR-verdi for grabbgjennomsnittet ble stasjonen totalt sett klassifisert med 
tilstandsklasse "svært god" etter veileder 02:2018 (tabell 6). Stasjonen framstår som upåvirket av 
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organisk forurensing.  
 
Indeksverdiene for sensitivitetsindeksene NQI1 og ISI2012 og for mangfoldsindeksene etter Shannon (H’) 
og Hurlbert (ES100) viste "svært god" tilstand for enkeltprøvene og grabbgjennomsnittet, samt tilhørende 
nEQR-verdier. Sensitivitetsindeksen NSI lå innenfor tilstandsklasse "god" for alle verdier, med unntak 
av grabb c, som lå innenfor tilstandsklasse "svært god". 

Tabell 6. 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 NSI-indeks i grabb a - d på stasjon R2 ved [Lokalitet], 10. januar 2019. 
Tilstandsklasser er angitt med farge, der blå = klasse I, grønn = II, gul = III, oransje = IV og rød = V 
(jf. tabell 2). Se også tabelltekst i tabell 5. 

R2 a b c d Ḡ Ṡ nEQR Ḡ 

S 63 61 60 66 63 121  
N 448 477 312 501 435 1738  
J' 0,73 0,76 0,80 0,77 0,77   
H'max 5,98 5,93 5,91 6,04 5,96   
AMBI 2,63 2,54 2,52 2,42 2,53   
NQI1 0,727 (I) 0,730 (I) 0,740 (I) 0,743 (I) 0,735 (I)  0,817 (I) 
H' 4,390 (I) 4,536 (I) 4,717 (I) 4,640 (I) 4,571 (I)  0,867 (I) 
ES100 29,734 (I) 30,571 (I) 33,865 (I) 31,387 (I) 31,389 (I)  0,842 (I) 
ISI2012 9,463 (I) 9,310 (I) 9,403 (I) 9,537 (I) 9,428 (I)  0,841 (I) 
NSI 23,777 (II) 23,369 (II) 24,062 (I) 23,794 (II) 23,751 (II)  0,790 (II) 
Samlet           0,831 (I) 
 
Artsantallet i de fire grabbene på stasjon R1 var normalt med mellom 60 og 66 arter  tabell 6. Samlet 
verdi for artsantall lå på 121, mens middelverdien var 63. Individantallet var noe høyt med mellom 312 
og 501 individ per prøve. Samlet verdi for individantall lå på 1738, mens middelverdien var 435. 
Jevnhetsindeksen (J’) har moderate til høye verdier, noe som viser litt dominans av enkelte arter. 
 
Hyppigst forekommende art på stasjonen var den noe forurensingssensitive flerbørstemarken 
Prionospio fallax (NSI-klasse II), som utgjorde rundt 15 % av det totale individantallet (tabell 7). Den 
opportunistiske flerbørstemarken Paramphinome jeffeysii (NSI-klasse III) var nest hyppigst 
forekommende med ca. 14 % av den totale faunaen. Andre vanlig forekommende arter var den 
partikkelspisende flerbørstemarken Galathowenia oculata (NSI-klasse III) og den sensitive muslingen 
Mendicula ferruginosa (NSI gruppe I), som utgjorde henholdsvis ca. 13 og litt over 5 % av det totale 
individantallet. Ellers var det mange arter i prøvene som er sensitive eller litt tolerante mot organisk 
belasting. Flerbørstemark var den dominerende gruppen, men det var også spesielt mange arter av 
bløtdyr på stasjonen. I tillegg var det påfallende mange slangestjerner. 
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Tabell 7. De ti mest dominerende artene av bunndyr tatt på stasjon R1 og R2 ved [Lokalitet], 10. januar 
2019. 

Arter st. R1 % kum % 

Prionospio cirrifera 22,14 22,14 

Hesiospina aurantiaca 11,68 33,82 

Amphipholis squamata 4,08 37,91 

Lumbrineris sp. 3,92 41,83 

Galathowenia oculata 3,02 44,85 

Nemertea 2,94 47,79 

Owenia borealis 2,70 50,49 

Exogone naidina 2,45 52,94 

Glycera lapidum 2,37 55,31 

Astarte montagui 2,12 57,43 
 

Arter st. R22 % kum % 

Prionospio fallax 15,13 15,13 

Paramphinome jeffreysii 13,58 28,71 

Galathowenia oculata 12,66 41,37 

Mendicula ferruginosa 5,47 46,84 

Amphiura filiformis 4,20 51,04 

Diplocirrus glaucus 4,20 55,24 

Prionospio cirrifera 4,09 59,32 

Nemertea 3,45 62,77 

Parathyasira equalis 3,45 66,23 

Abyssoninoe hibernica 2,99 69,22 
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DISKUSJON 

HYDROGRAFI 

Overflatevannet var svakt ferskvannspåvirket og var kaldest, men ellers var det nokså homogene 
hydrografiske forhold nedover i vannsøylen. Oksygeninnholdet i bunnvannet lå innenfor tilstandsklasse 
I= "meget god" (veileder 02:2018). 
 

SEDIMENT 

SEDIMENTKVALITET 

Analyser av kornfordeling viste at stasjon R1 var dominert av sand og grus og lite finstoff, og stasjon 
R2 bestod av relativt lik mengde sand og finstoff. Sammenlignet tyder sedimentsammensetningen på at 
andel finstoffet øker med stasjonsdypet. Tørrstoffinnholdet i prøvene var høyt og glødetapet var lavt på 
begge stasjonene.  Med hensyn til organisk innhold var det forhøyet TOC konsentrasjon på stasjon R1, 
og etter normalisering av organisk karbon tilsvarte stasjon R1 tilstandsklasse IV = "dårlig". Noe som i 
liten grad samsvarer med det lave glødetapet. Det var svært grovt sediment på stasjon R1, og den lave 
andelen finstoff har vært dominert av organisk stoff. Prøveinnholdet fra stasjon R1 framstod upåvirket 
uten lukt og tegn til organisk belastning med bakgrunn i observasjon og bunndyrsammensetning, det er 
derfor vurdert å ikke vektlegge TOC verdien på stasjon R1. Det ble også målt lav pH og høyt 
elektrodepotensial (mV) ved parallell a ved stasjon R1, dette fremstår som en metodisk eller 
instrumental målefeil og vektlegges ikke da sedimentprøven ellers ikke skilte seg nevneverdig ut fra de 
resterende parallellene. TOC verdien på stasjon R2 tilsvarte tilstandsklasse I = "svært god", og 
målingene av pH/Eh viste ingen tegn til belastning.  
 
Analyser av næringssalt nitrogen og fosfor i sedimentet viste lave nivå. 
 
For innhold av metall (kobber og sink) havnet stasjonene innenfor tilstandsklasse I = "bakgrunn", 
utenom for kobber på stasjon R1 som havnet i tilstandsklasse II = "god". 
 
BLØTBUNNSFAUNA 

Vurdering av bløtbunnsfauna etter veileder 02:2018 viste at stasjon R1 og R2 ved Krekjbærneset lå 
innenfor tilstandsklasse "svært god". Stasjonene framstod som upåvirket av organisk forurensing.  
 
Artsantallet (artsmangfoldet) var normalt, med flest arter flerbørstemark, men også en relativt høy 
diversitet av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Individantallet var normalt til noe høyt, og var litt høyere 
på stasjon R1 enn på R2. 
 
Partikkelspisende dyr, som trives med noe høyt organisk innhold i sedimentet, var vanlige på alle 
stasjoner, men det var også mange arter som er sensitive mot organisk forurensning. 
Artssammensetningen av de hyppigste artene var forskjellig på stasjon R1 og R2, som betyr at 
bunnforhold er noe forskjellige på stasjonene. Også dybdeforhold kan bidra til forskjellen. 
 
Høyere verdier av ISI2012 enn av NSI 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.  
 
KONKLUSJON 

Denne rapporten har til hensikt å undersøke miljøforholdene ved Krekjebærneset før etablering av nytt 
renseanlegg med primærrensing som referanse undersøkelse for å unngå skadevirkning på marint miljø. 
Med bakgrunn i strømforhold (Furset 2016), rikt bløtbunnsfauna og grovt sediment på stasjon R1 er det 
lite som tyder på at det er sedimenterende forhold like ved utslippspunkt og det forventes at tilførsel 
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raskt vil fortynnes og spredes utover resipienten. Resultatet viste også til svært gode forhold ved stasjon 
R2. En forventer likevel at det kan i perioder forekomme spor av anrikning av sedimentet og vannsøylen 
helt lokalt da det forekommer naturgitte variasjoner som påvirker strømforholdene. Dersom det skal 
brukes diffusor på utslippsledning vil organisk utslipp innlagres dypere og forhindre gjennomslag til 
overflaten.  
 
VURDERING AV UTSLIPPSPUNKT 

For plassering av utslippspunkt utfra bunntopografien og strømforhold er det hensiktsmessig og føre 
utslippspunktet til kanten av skråningen ved 50 m kote og mest mulig nord for den smale rennen som 
går bratt fra kote 50 og ned til om lag 100 m dyp. Dette for å unngå eventuell akkumulering av tilførsler 
i bunnen av rennen, samt for å hindre at den bratte fjellryggen som former rennen sør for 
utslippsledningen gir skjerming for strømforhold fra sør. Anbefalt areal for utslippspunkt er skissert i 
figur 7 & Figur 8. 
 

 
Figur 7.  Opploddet kotekart med forslag for utslippsledning og anbefalt areal for egnet utslippspunkt 
er markerte med stiplet linje. Kart er mottatt fra oppdragsgiver. 
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Figur 8. Opploddet 3D med forslag for utslippsledning og anbefalt areal for egnet utslippspunkt er 
markerte med stiplet linje. Kart er mottatt fra oppdragsgiver. 
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ØKOLOGISK TILSTAND AV VANNFOREKOMSTEN 

Miljømålet for alle vannforekomster er god økologisk og kjemisk tilstand i henhold til vannforskriften. 
  
Resultatet fra denne undersøkelsen er mindre representativt for vurdering av økologisk tilstand av 
vannforekomsten Hjeltefjorden Søndre. Dette fordi stasjonene ved Krekjebærneset er tatt i grunne 
områder ved 48 og 113 m dyp, og vannforekomstens dypeste punkt er over 250 m. Det er derfor ikke 
vurdert ny økologisk tilstand av vannforekomsten i denne rapporten med grunnlag i nåværende og 
foreliggende resultat. 
 
For økologisk tilstand er det de biologiske kvalitetselementene som blir vektlagt, med fysiske og 
kjemiske element som støtteparametere (veileder 02:18). Den økologiske tilstanden for 
vannforekomsten bestemmes utfra det kvalitetselementet som angir den dårligste tilstandsklassen etter 
verste styrer prinsippet. Dette for å unngå at noen påvirkninger kan bli oversett og for å beskytte det 
mest følsomme kvalitetselementet etter føre vàr -prinsippet. 
 
Biologiske kvalitetselementer som inngår i økologiske tilstanden er planteplankton (klorofyll a), 
makroalger, ålegras og bløtbunnsfauna for utvalgte vanntyper. Vannforekomsten Hjeltefjorden Søndre 
er klassifisert som tilstandsklasse III = «moderat økologisk tilstand», hvor klorofyll a foreligger som 
eneste biologiske kvalitetselement. Klassifiseringen har i forhold til www.vann-nett.no middels 
presisjon på grunn av begrenset kunnskapsgrunnlag. Klassifisering av klorofyll a er gitt tilstandsklasse 
III med grunnlag i et måletidspunkt (stasjon Våg8 den 19.6.2017) med en konsentrasjon på 5,8 F (µ/l). 
I tilhørende måleserie for 2017 havnet 9 av 10 målinger på stasjon Våg8 innenfor tilstandsklasse I-II 
(Todt mfl. 2017). Tilstandsklassifiseringen av klorofyll a i vannforekomsten Hjeltefjorden søndre er 
ikke i tråd med krav for daværende veileder 02:2013, hvor tilstandsklassifisering skal ta utgangspunkt i 
data fra minimum 3 sammenhengende år. Klassifiseringen ved bruk av klorofyll a skal også gjøres etter 
beregning av 90 persentil for klorofyll a fra hele innsamlingsperioden. Konsentrasjoner av klorofyll a 
presentert som 90 persentil-verdier i perioden fra 2011 til 2017 for stasjon Våg8 i vannforekomsten gav 
tilstandsklasse II i ihh. byfjordsundersøkelsen som ble utført i 2017 (Todt mfl. 2018).  
 
Det er usikkerhet knyttet til klassifiseringen av den økologiske tilstanden i vannforekomsten, da det ikke 
er undersøkt forholdene på det dypeste i vannforekomsten. Det er også sannsynlig at økologisk tilstand 
er bedre enn moderat da bløtbunnsfauna fra nåværende undersøkelse viste til svært god tilstand. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Oversikt over bunndyr funnet i sediment på stasjonene R1 og R2 ved Krekjebærneset den 10. 
januar 2019. Markering med x viser at taksa var i prøvene, men antall er ikke gitt. 

Krekjebærneset 2018 NSI-
klasse 

  R1 R2 
Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a* b* c d a b c d 
CNIDARIA                     
Adamsia palliata -      1     

Cerianthus sp. -      1     

Lucernaria quadricornis -     1       

NEMATODA                     
Nematoda - X x x x x x x x x 
FORAMINIFERA                     
Foraminifera - X x x x   x x x x 
NEMERTEA                     
Nemertea III   8 11 5 12 5 21 13 21 
SIPUNCULA                     
Golfingia vulgaris II   1         

Golfingiidae -   1 8 2       

Onchnesoma steenstrupii I          2  

Phascolion strombus II           3 
POLYCHAETA                     
Abyssoninoe hibernica I      1 11 14 11 16 
Amaeana trilobata I           1 
Ampharete lindstroemi I   4  1   11 3 4 4 
Ampharete octocirrata I   2  8 1     

Amphitrite cirrata III   3 8 1 1     

Amythasides macroglossus I        2 4 1  

Anobothrus gracilis II           1 
Aphelochaeta sp. 1 II          2  

Aphelochaeta sp. 2 II          1  

Aphelochaeta sp. 3 II   1 4 2    1   

Aphrodita aculeata I     1       

Aphroditidae juv. II        1    

Apistobranchus tenuis -        1  1 1 
Aricidea quadrilobata I         1 1  

Aricidea sp. I    4        

Caulleriella sp. "A" III    1 2 1     

Ceratocephale loveni III           1 
Chaetoparia nilssoni II         1   

Chaetozone setosa IV     1 1 3 5 2 1 
Chaetozone sp. III        1    

Chaetozone zetlandica III   3 5 1 4     

Chone sp. I      1     

Cirratulidae IV   1      1 2  

Diplocirrus glaucus II     2   18 21 14 20 
Dipolydora flava -    2  1 1 3 1  

Dipolydora sp. -        1    

Eteone flava/longa IV     1       

Euchone incolor II        3 3  1 
Euchone rosea II     1       



 

Rådgivende Biologer AS 25 Rapport 2887 

Euchone sp. II          1 1 
Euclymene oerstedii I    9 1 1     

Eulalia mustela -   6 5  1     

Eumida sanguinea I      1     

Eupolymnia nebulosa II     3       

Eupolymnia nesidensis I   2 1 3 1     

Eusyllis blomstrandi -      1     

Exogone naidina I    21  9     

Galathowenia oculata III   5 5 24 3 75 52 29 64 
Glycera lapidum I   4 11 9 5 1 1   

Goniada maculata II    1 2 1  3   

Gyptis propinqua -   1 1 1 1     

Harmothoe fragilis II     3 2     

Hesiospina aurantiaca -   78 35 30       

Heteromastus filiformis IV        2 1  1 
Jasmineira caudata II   9 3 3 2     

Laonice bahusiensis I   1 2  2 1  1 1 
Laonice sarsi I           2 
Levinsenia flava -         1  3 
Levinsenia gracilis II        4 1 4 3 
Lumbriclymene cylindricauda -         3   

Lumbrineris sp. II   11 24 7 6  3  1 
Macrochaeta clavicornis I      15     

Maldanidae sp. 1 II   1         

Maldanidae sp. 2 II         1   

Malmgrenia mcintoshi -   1  2 1     

Mediomastus fragilis IV   3 4 1 3     

Nephtys hombergii II           2 
Nephtys paradoxa II          1 1 
Nereis zonata II    1 2 2     

Notomastus latericeus I   1 1 5   1 2 1 1 
Oligochaeta V   1 1 2 2   1  

Ophelina cylindricaudata I        3 3 3 5 
Ophelina indet. - X      1    

Ophelina modesta III         2 1 6 
Ophelina norvegica II        1    

Ougia subaequalis -        1    

Owenia borealis III   1 10 15 7  8   

Paradoneis eliasoni II        1    

Paradoneis lyra II   2  1 1 1   2 
Paramphinome jeffreysii III        66 86 25 59 
Paramphitrite tetrabranchia I   1 1        

Paraonidae -         1 1  

Parexogone hebes I   3 4 1       

Pectinaria auricoma II    4 3    1 1 2 
Pectinaria belgica II        1 2  1 
Pectinaria koreni IV     1     1 2 
Pholoe assimilis III     1       

Pholoe baltica III   7 9 2 2  5  3 
Pholoe pallida I        2 4 4 8 
Phyllodoce groenlandica III     1       

Phyllodoce rosea I     1       

Pilargis papillata II           1 
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Pista mediterranea -         1 1  

Platynereis dumerilii III    1        

Polycirrus medusa I   2   8     

Polycirrus norvegicus IV    17 7 2     

Polycirrus plumosus II          1  

Polyonidae indet. - X  2        

Polyphysia crassa III   12 4  2     

Praxillella affinis I        9 8 5 7 
Prionospio cirrifera III   27 79 127 38 24 14 16 17 
Prionospio fallax II     3   72 61 56 74 
Protodorvillea kefersteini IV    1        

Psamathe fusca II   3 1  1     

Pseudomystides spinachia -          3 2 
Pseudopolydora aff. paucibranchiata IV   4  2       

Pseudopotamilla sp. -      1     

Rhodine loveni II        1    

Sabella pavonina -     1       

Sabellidae II        1   3 
Scalibregma inflatum III   1 1        

Scolelepis cf. korsuni I        5 5 2 1 
Scoloplos sp. -     1 2 1    

Serpula vermicularis - X    1     

Siboglinum fiordicum -           1 
Sige fusigera III          1  

Sosane sulcata I   1 4 1 1     

Sosane wahrbergi II        10 3 6 11 
Sosane wireni I        2  1 1 
Sphaerodoridium fauchaldi -     1       

Sphaerodorum gracilis II    2        

Sphaerosyllis hystricis -    3 2 11     

Spiochaetopterus typicus IV         1   

Spiophanes kroyeri III     2 1 5 17 2 9 
Spiophanes wigleyi I        3 1 1  

Syllides benedicti -   2 1 1 3     

Terebellidae I   4  1     1  

Terebellides atlantis -         2 1 6 
Tharyx sp. III   3 4 8 9 2 4   

Thelepus cincinnatus I   4  6       

Trichobranchus glacialis I    1     1   

Trichobranchus roseus I          1  

MOLLUSCA                     
Abra nitida III        7 3 8 2 
Adontorhina similis II        2   5 
Astarte montagui I   4  9 13 1    

Chaetoderma nitidulum II         1   

Cylichna cylindracea II           1 
Entalina tetragona I         1   

Euspira nitida II      3     

Hermania indistincta -           2 
Kelliella miliaris III        1    

Kurtiella bidentata IV        1   1 
Leptochiton asellus I     2 3     

Melanella sp. -      1     
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Mendicula ferruginosa I        23 24 14 34 
Myrtea spinifera juv. II      1     

Mytilus edulis juv. - X    1     

Nucula nucleus II         1   

Nucula nucleus juv. II      1 1    

Nucula sulcata II        2  4 3 
Nudibranchia III      1     

Parathyasira equalis III        7 25 7 11 
Parathyasira equalis juv. III        4   6 
Parvicardium minimum I           1 
Pectinidae -     1       

Pulsellum lofotense -        1   4 
Retusa umbilicata IV         1   

Scutopus ventrolineatus II        1  2  

Tellimya tenella II        2  1  

Thyasira flexuosa III    5 8      1 
Thyasira flexuosa juv. III     1       

Thyasira obsoleta I         2  1 
Thyasira sarsii IV     1      1 
Thyasira sarsii juv. IV        2 1 2 5 
Thyasira sp. juv. -      1     

Timoclea ovata I      2     

Trochidae juv. -      1     

Tropidomya abbreviata I        3 3 3 4 
Vitreolina sp. -      1     

CRUSTACEA                     
Ampelisca anomala I        1    

Ampelisca cf. spinipes I   2         

Amphipoda indet. - X       1   

Amphipoda sp. II      1     

Bathymedon longimanus II        1    

Calanoida - X   1     1  

Cheirocratus indet. - X 1 8 3 1     

Cheirocratus sundevallii I   1 5 2 2     

Copepoda - X  2        

Eriopisa elongata II        1 2   

Eudorella emarginata III         2 2 2 
Eudorella sp. -     1       

Eudorella truncatula II          3  

Galathea intermedia -      1     

Galathea sp. juv. -    2  1     

Gnathia sp. I        4    

Harpinia crenulata I          1  

Hemilamprops roseus I           1 
Hippolytidae -    1  2     

Hyas sp. juv. -    2        

Liljeborgia pallida I    2        

Liocarcinus depurator - X    1     

Lysianassoidea I           1 
Nototropis vedlomensis I   1         

Oedicerotidae sp. -   1 2  1     

Pagurus prideaux -      1     

Pandalina brevirostris -      1     
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Westwoodilla caecula I   1     1 1 1  

ECHINODERMATA                     
Amphipholis squamata I   17 9 13 11   1  

Amphiura chiajei II        11 14 9 18 
Amphiura filiformis III        14 14 23 22 
Amphiura indet. juv. - X      9 5 8 1 
Asterias rubens juv. III    8  3     

Brissopsis lyrifera II        1 1   

Echinocardium cordatum II           1 
Echinocardium flavescens I           1 
Labidoplax sp. -   1         

Leptosynapta decaria II    2 6 2     

Leptosynapta indet. - X   2       

Leptosynapta inhaerens II     2       

Ophiacantha bidentata I      1     

Ophiocten affinis III   1         

Ophiocten affinis juv. III    1      2  

Ophiura carnea II        1  1  

Ophiura sarsii II           1 
Ophiura sp. 1 juv. II      2 1   1 
Ophiura sp. 2 juv. II        1  1  

Ophiuroidea indet. juv. - X  1        

Pseudothyone raphanus juv. -         1   

Thyone fusus -   4 1        

Thyone sp. juv. -    1 1       

PHORONIDA                     
Phoronis sp. I     1       

CHAETOGNATHA                     
Chaetognatha - X  1        

PISCES                     
Pisces - X    1     

TUNICATA                     
Ascidiacea I      1     

PORIFERA                     
Porifera - X   x       

BRYOZOA                     
Bryozoa - X  x        

HEMICHORDATA                     
Enteropneusta I   4 7  4  4   
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Vedlegg 2. Analyserapport fra Eurofins Environment Testing Norway AS. 
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Vedlegg 3. kart med lengdeprofil og høyde profil. Kart mottatt fra oppdragsgiver. 
 

 
 


