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KVALITETSOVERSIKT: 

Element Utført etter Utført av 
Akkreditering 

/Test nr 

Prøvetaking bunnsediment    

Marine bløtbunnssediment 

- Prøvetaking av sediment  

NS EN ISO 5667-19:2004 

NS EN ISO 16665:2013 

NS 9410:2016 

RB AS 

T.T.Furset 

Test 288 

 

Litoral og sublitoral hardbunn 

- Kartlegging og prøvetaking 

av flora og fauna 

NS EN ISO 19493 

Veileder 02:2018 

RB AS 

J.Tverberg 

Test 288 

Prøving bunnsediment    

Marine bløtbunnssediment 

- Kjemisk, fysisk og 

geologisk analyse 

Sjå vedlegg 1 Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS* 

 

Test 003* 

Taksonomi    

Fauna i marine bløtbunnssediment    

- Sortering NS EN ISO 16665:2013 

 

RB AS 

L. Andreassen, L. Ohnheiser 

Test 288 

- Artsbestemming NS EN ISO 16665:2013 

 

RB AS 

L. Ohnheiser, E. Gerasimova 

Test 288 

- Indeksberegning Veileder 

02:2018skjeggkrekostyme 

RB AS 

L. Ohnheiser, C. Todt  

Test 288 

Litoral og sublitoral hardbuntn 

- Artsbestemming og 

indeksberegning 

NS EN ISO 16665:2013 

Veileder 02:2018 

RB AS 

J.Tverberg 

Test 288 

Faglege vurderingar og 

fortolkingar 

   

Marine bløtbunnssediment 

- vurdering og fortolkning av 

resultat for fauna 

Veileder 02:2018 RB AS 

C. Todt 

Test 288 

 

Kjemi i marine bløtbunnssediment 

- vurdering og fortolking av 

resultat fra kjemiske, 

fysiske og geologiske 

analyser 

Veileder 02:2018 RB AS 

T.T.Furset 

Test 288 

 

Litoral og sublitoral hardbunn 

- vurdering og fortolkning av 

resultat for flora og fauna 

Veileder 02:2018 RB AS 

J.Tverberg 

Test 288 

 pH/Eh i bløtbunnssediment    

- måling i sediment og 

vurdering og fortolkning av 

resultat 

NS 9410:2016 RB AS 

T.T. Furset 

Ikkje 

akkreditert 

Vann    

- prøvetaking av vann, 

måling av hydrografiske 

forhold i vasnnsøylen og 

vurdering og fortolkning av 

resultat 

NS 9410:2016 

Veileder 02:2018 

RB AS 

T.T. Furset 

Ikkje 

akkreditert 

*Se vedlegg for informasjon om adresse og utførende laboratorium, inkludert underleverandører. 

 

Detaljer om akkrediteringsomfang for ulike Test nr finnes på www.akkreditert.no  

http://www.akkreditert.no/
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Informasjon oppdragsgiver : 

Rapport tittel: Settefiskanlegget Haukå i Kinn kommune, 2020. Resipientundersøkelse. 

Rapport-nummer: 3277 Lokalitetens navn: Haukå 

Lokalitetsnummer: 13486 GPS, senter i anlegg: N 61°38,057', Ø 5°14,306' 

Fylke: Vestland Kommune: Kinn 

MTB-tillatelse: 1550 tonn Driftsleder: Paul Henning Haugom 

Dato undersøkelse: 21. juli 2020 og 20. august 2020 Dato rapport: 7. januar 2021 

Oppdragsgiver: Mowi ASA 

 

Hovedresultat fra undersøkelse av bløtbunn 

Stasjoner 

Parameter 
A1 A2 A3 

GPS (prøvestasjoner):  N 61°38,040' 

Ø 05°14,018' 

N 61°37,945' 

Ø 05°13,705' 

N 61°37,828' 

Ø 05°12,717' 

F
a

u
n

a
 

(G
je

n
n

o
m

sn
it

t)
 

Antall arter (S): 37 84 15 

Antall individ 

(N): 
376 1970 77 

J: 0,549 0,554 0,733 

H` indeks: 

tilst.klasse: 

2,844 

III 

3,536 

II 

2,813 

III 

ES100 indeks: 

tilst.klasse:  

21,517 

II 

24,025 

II 

13,827 

III 

NSI indeks: 

tilst.klasse: 

12,795 

IV 

21,491 

II 

19,337 

II 

Tilstand (nEQR) 

tilst.klasse 

0,543 

III 

0,741 

II 

0,546 

III 

K
je

m
i 

pH (a/b/c) 

Eh (a/b/c) 

7,40 / 7,18 / 7,34 

142 / 138 / 158 

7,45 / 7,46 / 7,49 

393 / 338 / 420 

7,66 / 7,69 / 7,62 

179 / 166 / 174 

nTOC (mg/g): 

tilst.klasse: 

47,92 

V 

19,83 

I 

68,74 

V 

P (g/kg):  5,29 1,34 1,36 

N (g/kg): 3,5 1,3 7,7 

Cu (mg/kg) 

tilst.klasse: 

20,7 

II 

5,4 

I 

41,8 

II 

Zn (mg/kg): 

tilst.klasse: 

89,5 

I 

24,5 

I 

113 

II 

Oksygen 

 

O2 (%): 

tilst.klasse: 

68 

I 

103 

I 

23 

IV 

Ansvarlig feltarbeid / 

Signatur: 
Thomas Tveit Furset 
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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Mowi ASA utført en resipientundersøkelse i området 

utenfor avløpet fra settefiskanlegget Haukå, med lok. nr. 13486, i Kinn kommune. Feltundersøkelsen av 

de ulike elementene ble gjennomført 21. juli (hydrografi, vann, sediment og algesamfunn) og 20. august 

2020 (hydrografi).  

 

Rapporten er utarbeidet av Rådgivende Biologer AS med leverandører (se kvalitetsoversikt). 

  

Rådgivende Biologer AS takker Mowi ASA ved Paul Henning Haugom for oppdraget. 

 

 

 

Bergen, 7. januar 2021 
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SAMMENDRAG 

Furset, T.T., J. Tverberg & C. Todt 2021. Settefiskanlegget Haukå i Kinn kommune, 2020. 

Resipientundersøkelse. Rådgivende Biologer AS, rapport 3277, 51 sider, ISBN 978-82-8308-787-1. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Mowi ASA utført en resipientundersøkelse utenfor avløpet 

til settefisklokalitet nr. 13486 Haukå. Lokaliteten ligger i Haukåvika i vannforekomsten 

Norddalsfjorden, som er klassifisert med god økologisk tilstand. Norddalsfjorden ligger i Kinn 

kommune, vel 5 km østsørøst for Florø. Fjordbassenget utenfor Haukå er inntil rundt 200 m dypt og er 

omringet av terskler, der den dypeste er rundt 65 m dyp ut mot Botnafjorden i vest.  

 

Ved denne undersøkelsen ble det tatt prøver på tilsvarende stasjoner som to foregående undersøkelser, 

i 2011 (Tveranger mfl. 2012) og 2016 (Tverberg mfl. 2017). Det ble analysert sedimentkvalitet, 

bløtbunnsfauna, overflatevann og hydrografi på tre stasjoner; A1 i et 22 m dypt basseng 100 m fra 

utslippspunktet, A2 på en flate på 22 m dyp 400 m fra utslippet og A3 på 196 m dyp i selve 

Norddalsfjorden omtrent 1300 m fra utslippet. Algesamfunnet i fjæresonen ble analysert på tre stasjoner, 

S1-S3, med økende avstand til avløpet. 

 

VANN 

Hydrografiprofilene viste ferskvannspåvirkning i vannoverflaten, med høy overflatetemperatur. 

Oksygeninnholdet sank mot bunn ved A1, men var innenfor tilstand I ved bunn på 22 m dyp. På stasjon 

A3 sank oksygeninnholdet de siste 75 meterne av vannsøylen, og oksygeninnholdet ved bunn på 196 m 

dyp var innenfor tilstand IV. Innholdet av klorofyll a var generelt lavt. Vannprøvene viste alle lave 

konsentrasjoner av næringssalt.  

 

Oksygeninnholdet har vært lavt ved bunn på stasjon A3 også ved tidligere undersøkelser. Ved en av 

målingene utført i 2016 havnet stasjonen innen tilstandsklasse V, mens innholdet ved en måling senere 

samme året havnet i tilstand III. Dypbassenget er omringet av grunne terskler, og vil ha begrenset 

utskiftning av bunnvannet, noe som vil kunne perioder med lavt oksygeninnholdet. Det er usikkert hvor 

ofte det skjer utskiftninger av bunnvannet i fjorden. Vannprøvene ved tidligere undersøkelser har 

generelt vist lave næringssaltkonsentrasjoner, men med noen enkeltparametere innen tilstandsklasse III 

i 2011 og 2016. Det har ikke vært en vedvarende trend med forhøyde konsentrasjoner av noen av de 

målte næringssaltene, og enkeltmålingene innen tilstandsklasse III har trolig skyldtes naturlige 

svingninger f.eks. etter nedbørsperioder. Alle analyserte vannprøver ved denne og tidligere 

undersøkelser bør regnes som enkeltprøver, og ikke benyttes for å klassifisere vannforekomsten.  

 

SEDIMENT 

De to grunne stasjonene, A1 og A2, inneholdt relativt høy andel sand, mens den dypeste stasjonen, A3, 

var dominert av finstoff. Det var høyt organisk innhold i sedimentet på stasjon A3 og A1, med 

normalisert TOC innen tilstandsklasse V. Stasjon A2 hadde lavt organisk innhold. Fosforinnholdet var 

høyest på stasjonen nærmest utslippspunktet, A1, og lavere på de andre stasjonene.  

 

Klassifisert etter veileder 02:2018 havnet stasjon A1 og A3 i tilstandsklasse III og stasjon A2 i 

tilstandsklasse II. Artssamfunnet på stasjon A1 var karakteristisk for områder med mye tilførsler av 

organisk materiale på sjøbunnen. På stasjon A2 var artsmangfoldet svært høyt, også individantallet var 

høyt. Det var en forurensningstolerant og opportunistisk art som dominerte faunaen, selv om det i tillegg 

var mange arter som er mer sensitive mot organisk forurensning. Trolig varierer organisk belastning på 

stasjonen betydelig over tid. Stasjon A3 var arts- og individfattig og dominert av arter som er tolerante 

mot lave oksygenkonsentrasjoner. Forekomst av mer sensitive arter på stasjonen tyder på at lokale 

oksygenforhold varierer og at det var relativt gode forhold i forkant av undersøkelsen.  
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Stasjon A1, nærmest utslippspunktet, fikk omtrent samme nEQR-indeks som i 2011, innenfor 

tilstandsklasse III, mens stasjonen i 2016 hadde betydelig lavere indeksverdi og havnet i tilstandsklasse 

IV. Antall individ var også nokså likt i 2011 og 2020, men fire ganger så høyt i 2016. Artsantallet har 

derimot økt ved hver undersøkelse siden 2011. Artskomplekset Capitella capitata, svært 

forurensningstolerant, var dominerende på stasjonen ved alle undersøkelsene. På stasjon A2 var det i 

2020 dobbelt så mange arter og tre til fire ganger så mange individer i forhold til de to foregående 

undersøkelsene. Stasjonen havnet i samme tilstandsklasse som tidligere, tilstandsklasse II, men med 

høyere nEQR-indeks i 2020. Den forurensningstolerante flerbørstemakken Pseudopoludora aff. 

paucibranchiata (NSI-klasse IV) var dominerende på stasjonen ved alle granskinger, mens den moderat 

tolerante arten Spiophanes kroyeri (III) var individrik i 2011 og 2020, men nesten fraværende i 2016. 

 

Stasjon A3, som er representativ for resipienten Norddalsfjorden, var mer arts- og individrik i 2020 enn 

i tidligere år. Stasjonen havnet innen tilstandsklasse III ved alle undersøkelser, men nEQR-indeksen 

viste bedring i 2020. Hvilken art som dominerte på stasjonen har endret seg for hver undersøkelse, men 

det er stort overlapp mellom de mest tallrike artene for de ulike undersøkelsene. Trolig skyldes 

endringene i dominans naturlige variasjoner.  

 

Det framkommer ikke en tydelig trend i bunnforholdene fra undersøkelsene ved Haukåvika. Det er stort 

sett de samme artene som dominerer bunndyrsamfunnet. Trolig har varierende perioder med redusert 

oksygeninnhold ved bunn størst innvirkning på bunnforholdene i resipienten Norddalsfjorden. 

Fosforinnholdet har økt noe på alle stasjoner siden 2011, noe som kan tyde på akkumulering av fosfor 

på bunnen raskere enn det blir utnyttet av organismer i vannsøylen og på bunn. 

 

FJÆRESAMFUNN 

Fjæresamfunnet havnet innenfor tilstandsklasse I på stasjon S1 og S3, og innen tilstandsklasse II på S2. 

Indeksen på S2 var nær tilstand I. Det var relativt lavt artsantall på alle stasjoner, noe som er vanlig i 

ferskvannspåvirkete fjorder. Det var tendenser til nedslamming i øvre sjøsone, men stasjonene bar ikke 

spesielt preg av forhøyde konsentrasjoner av næringssalt. 

 

Fjæresoneindeksen var nokså lik som i 2016 på stasjonene, etter at indeks for 2016 ble beregnet på nytt 

etter metodikk i siste veileder. Stasjon S1 viste en bedring fra tilstandsklasse II til I i 2020, men generelt 

framstår forholdene i fjæresonen som stabile. I 2011 ble det registrert tare på alle stasjoner, mens tare 

var borte fra alle stasjoner i 2016. I 2020 ble det registrert noe tare på den ytterste stasjonen, som kan 

bety at tare er i ferd med å reetablere seg i Haukåvika. 

 

TILSTAND I VANNFOREKOMSTEN NORDDALSFJORDEN 

Tilstanden i Norddalsfjorden framstod som tilsvarende som tidligere, og resultat fra denne og tidligere 

undersøkelser tyder på at dypbassenget i Norddalsfjorden er utsatt for periodevise oksygensvinn, noe 

som også framstår som hovedgrunnen til dårlige bunnforhold. Vannforekomsten Norddalsfjorden 

virker, basert på bunndyrsamfunnet og støtteparameteren oksygen i bunnvannet, best kategorisert med 

moderat økologisk tilstand, men det er mulig naturtilstanden på bunn varierer mellom god og moderat 

tilstand avhengig av utskiftningsfrekvens for bunnvannet.  

Tabell 1. Tilstand for bunndyr, fjæresamfunn, vannprøver og oksygen ved Haukå i Norddalsfjorden. 

Enkeltparameter med dårligst tilstand er vist for vann. Siktedyp er ikke inkludert i tabellen. 

Stasjon Bunndyr / Fjæresamfunn 
Vann 

O2 bunn 
5 m  15 m 

A1 III = "moderat" I II I 

A2 II = "god" I II I 

A3 III = "moderat" I I IV 

S1 I = "svært god"   

S2 II = "god"   

S3 I = "svært god"   
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

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

Vannforekomsten er etter EUs vanndirektiv klassifisert med god økologisk tilstand, med redusert 

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

av typen M4 = "ferskvannspåvirket beskyttet fjord" basert på følgende: Økoregion Nordsjøen nord, 

polyhalin 18 – 30 ‰, beskyttet, delvis lagdelt med periodevis stagnasjon av dypvann, og tidevann 1 – 5 

meter.  

 

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

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

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

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

utslippene fra settefiskanlegget Haukå i Haukåvika. Fjorden er ca 20 km lang, og har sitt utløp mellom 

fastlandet i nord og øyrekken Store og Litle Terøya. Dette er også avgrensingen av det ytre bassenget, 

der Haukåvika ligger helt i øst. Sørvest for Haukåvika ligger Haukåholmen, og her markeres overgangen 

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

Haukåvika er en liten tersklet vik med inntil 22 m dyp, som har en terskel på 16-17 m dybde ut mot 

Norddalsfjordens ytterste basseng. Norddalsfjorden er her ca 196 m dyp omtrent 1,3 km vest for 

utslippene, og har dybder på mellom 150 og 200 m i det meste av bassenget  

 

 

Figur 1. Kart over fjordsystemene rundt lokaliteten (blå sirkel). Omkringliggende oppdrettsanlegg er 

vist, og terskeldyp er markert med rødt. 

http://www.vann-nett.no/


 

Rådgivende Biologer AS 8 Rapport 3277 

 

Figur 2. Dybdekart over Norddalsfjorden ved settefiskanlegget Haukå. er markert med røde streker, 

grense for vannforekomst tilsvarer de tre røde streker i vest. Prøvepunkter fra undersøkelsen er markert. 

 

Figur 3. Sjøområdet utenfor settefiskanlegget Haukå. Prøvestasjoner for bløtbunn (A1 – A3) og 

fjæresone (S1 – S3), samt utslippspunkt, er markert.  
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OPPDRETTSLOKALITETEN 

Avløpsvannet fra gjennomstrømmingsdelen av anlegget renses via doble båndfiltre med en lysåpning 

på 640 µm, dette siden mars 2013 for avløpskummen i øst og juni 2014 for kummen i vest. I RAS-delen 

av anlegget er det planlagt resirkulering av vann, som blir renset med både mekaniske og biologiske 

filter, men uten denitrifikasjons- og fosforfellingstrinn. Det mekaniske filteret her vil ha lysåpning på 

40-60 μm. RAS-anlegget er ikke startet opp enda. Avløpsvannet slippes ut i sjø i Haukåvika på rundt 13 

m dyp vel 50 m fra land via en rundt 50 m lang avløpsledning med en dimensjon på 630 mm PEH.  

 

Fôrbruk og produksjon per år er vist i tabell 2. 

Tabell 2. Fôrbruk og bruttoproduksjon per år på lokaliteten. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 21.07.2020 

Fôr (tonn) 433 486 542 615 593 549 462 216 

Produksjon (tonn) 445 487 515 575 526 499 469 195 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Granskinga er gjennomført i henhold til krav i gjeldende utslippstillatelse. Det er tatt utgangspunkt i 

Norsk Standard NS 9410:2016, med tilpassing til punktutslipp og myndighetskrav, og undersøkelse av 

vannkvalitet og algesamfunn er inkludert. Undersøkelsen skal avdekke miljøtilstanden nær 

utslippspunktet og utover i resipienten i forhold til bunntopografi og avstand til utslippskilde. Det er 

utført analyser av sedimentkvalitet, bløtbunnsfauna, algesamfunn i fjæresonen, i tillegg til 

vannkvalitet og hydrografisk profil. Prøvetaking av sediment og vann, samt undersøkelse av 

algesamfunn ble utført 21. juli 2020. Det ble utført ny måling av hydrografi den 20. august 2020, da det 

ble avdekket feil i opprinnelige målinger. Standarder og veiledere som er brukt for prøvetaking, prøving 

og vurdering og fortolking går frem av kvalitetsoversikt på side 22. 

 

VANN 

HYDROGRAFI 

Hydrografiske forhold ble målt med en SAIV CTD/STD sonde modell SD204 ved stasjonene A1, A2 

og A3 i forbindelse med sedimentprøvetaking (tabell 4, figur 2). Det ble målt temperatur, saltinnhold, 

klorofyll og oksygen i vannsøylen ned til bunnen. Engangsmåling av klorofyll gir ikke grunnlag for 

tilstandsklassifisering, i henhold til metodebeskrivelse i veileder 02:2018.  Målingene som ble utført 21. 

juli 2020 viste unormale verdier for oksygen, og det viste seg å ha oppstått feil under kalibrering av 

sonden. Nye målinger av hydrografi ble utført på stasjon A3 den 20. august 2020. Det ble opplyst fra 

leverandør av måleinstrumentet at nye målinger kunne brukes til korrigering av data for oksygenmetning 

fra 21. juli, men med forbehold om noe usikkert resultat. Det ble funnet at en faktor på 0,56 for 

målingene fra juli ga et nokså bra sammenfall med data fra august på stasjon A3, og denne faktoren ble 

derfor brukt til korrigering av data for oksygenmetning fra stasjon A1 og A2.  

 

VANNPRØVER 

Den 21. juli 2020 ble det tatt vannprøver fra 5 og 15 m dyp på stasjon A1, A2 og A3 (tabell 4, figur 3), 

ved hjelp av en 1,7 l Ruttner vannhenter fra Fybicon. Prøvene ble fiksert med 4 mol svovelsyre og 

oppbevart mørkt og kjølig frem til analyse. Vannprøvene ble analysert for total fosfor, total nitrogen, 

fosfat-P, nitritt+nitrat-N og ammonium. I tillegg ble det målt siktedyp med en Secchi-skive på de samme 

tre stasjonene.  

 

Vurdering av resultat ble gjort etter veileder 02:2018 (tabell 3). Vannprøvetaking utført ved denne 

undersøkelsen vil gi et øyeblikksbilde av situasjonen øvre vannlag, og vannprøver tatt på et enkelt 

tidspunkt vil ikke være tilstrekkelig for vurdering av den generelle tilstanden. 

Tabell 3. Klassifisering av tilstand for næringssalt og siktedyp i overflatelag for en sommersituasjon 

(juni – august) ved saltinnhold over 18 ‰. 

Parameter Eining 
Tilstandsklasse 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

O
v

er
fl

a
te

 

S
o

m
m

er
 

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

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

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

Nitrat-nitritt μg/l < 12 12 - 23 23 - 65 65 - 250 > 250 

Ammonium μg/l < 19 19 - 50 50 - 200  200 - 325 > 325 

Siktedjup m > 7,5  7,5 - 6 6 - 4,5 4,5 - 2,5 < 2,5 
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SEDIMENT 

Det ble tatt sedimentprøver for analyse av bunnfauna og kjemiske forhold i resipienten (tabell 4, figur 

2) Det ble brukt en 0,1 m2 stor van Veen-grabb for henting av prøvemateriale fra bløtbunn. For 

prøvetaking av kjemi og kornfordeling ble ved behov det nytta en modifisert grabb som hindrer grabben 

å bli overfylt. Grabben har maksimalt volum 15 l (=18 cm sedimentdybde i midten av grabben). På hver 

stasjon ble det tatt en prøve for analyse av kornfordeling og kjemiske parametere, og tre parallelle prøver 

for analyse av fauna. For å godkjennes etter NS-EN ISO 16665 skal i utgangspunktet en prøve med sand 

inneholde minimum 5 l eller 5 cm sedimentdybde, mens en prøve med finstoff (silt og leire) skal 

inneholde minimum 10 l eller 7 cm sedimentdybde. Tilsvarende skal grabben være helt lukket. Dersom 

det ikke er mulig å få opp godkjente prøver skal beste tilgjengelige prøver beholdes. 

 

PRØVESTASJONER 

Plassering av stasjoner for sedimentprøvetaking ble gjort med fokus på repetisjon av tidligere utførte 

resipientundersøkelser, for å gi et grunnlag for sammenligning og identifisering av eventuelle trender. 

Stasjonene er lagt i økende av stand til utslippspunktet. 

Tabell 4. Posisjoner (WGS 84) og djup for stasjonene ved undersøkelsen. Prøvetype: S = sediment med 

kjemi og bunndyr, V = vannprøver og hydrografi, F = fjæresamfunn. 

Stasjon Posisjon nord Posisjon øst Dyp (m) 
Avstand til 

utslipp (m) 
Prøvetype 

A1 61° 38,040' 5° 14,018' 22 100 S V 

A2 61° 37,945' 5° 13,705' 22 400 S V 

A3 61° 37,828' 5° 12,717' 196 1300 S V 

S1 61° 37,941' 5° 13,972' - 230 F 

S2 61° 37,895' 5° 13,748' - 430 F 

S3 61° 37,780' 5° 13,507' - 730 F 

 

Stasjon A1 ligger i nærsona til utslippet, på 22 m dyp i det innerste bassenget i fjorden (figur 2). Stasjon 

A2 ligger på 22 m dyp ut mot de dypere delene av fjorden. Ute i den dype delen av resipienten ligger 

stasjon A3 på 196 m dyp.  

 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentprøver for kjemiske analyse ble tatt fra den øverste centimeteren av grabbprøven, og prøver 

for kornfordelingsanalyse ble tatt fra de øverste 5 centimeterne.  

 

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 prøva: 

 

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

 

I henhold til vanndirektivets veileder 02:2018 skal TOC bare brukes som støtteparameter til vurdering 

av bløtbunnsfauna for å få informasjon om grad av organisk belastning. Klassifisering av TOC ut fra 

gjeldende klassegrenser kan gi et uriktig bilde av miljøbelastningen, men inntil bedre metodikk er 

utarbeidet skal klassifisering etter veileder 02:2018 inkluderes, men ikke vektlegges. 

 

Prøvene for analyse av fauna ble vurdert etter B-parametere i høve til NS 9410:2016, som inkluderer 

sensoriske vurderinger av prøvematerialet og målinger av surhet (pH) og redokspotensial (Eh) i felt. 
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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 redokspotensial (Eh). pH-elektroden blir kalibrert med buffer pH 4 og 7 før hver feltøkt. Eh-

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

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

innføring i "prøveskjema" (tabell 10). Litt ulike halvcellepotensial ved ulike temperaturer ligger 

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

 

BLØTBUNNSFAUNA 

Sedimentet i hver prøve ble vasket gjennom en rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværende materiale 

ble tilsatt 96 % etanol for fiksering av fauna. Bokser med silt og fiksert materiale ble merket med 

prøvested, stasjonsnavn, dato og prøve-id. Det er utført en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av 

makrofauna (dyr større enn 1 mm) for å kunne bestemme miljøtilstand/økologisk tilstandsklasse for hver 

stasjon.  

 

Vurdering etter veileder 02:2018 

Stasjoner utenfor nærsonen til utslipp eller oppdrettsanlegg skal klassifiseres etter veileder 02:2018 

(tabell 5). Klassifiseringen består av et system basert på en kombinasjon av indekser som inkluderer 

mangfold og tetthet (tall på arter og individ), samt forekomst av sensitive og forurensingstolerante arter. 

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

hver indeks blir videre omregnet til nEQR (normalisert ecological quality ratio), og blir gitt en tallverdi 

på 0-1. Middelverdiene av nEQR verdien for de fem første indeksene blir brukt til å fastsette den 

økologiske tilstanden på stasjonen. Se veileder 02:2018 for detaljer om de ulike indeksene. 

 

Grenseverdiene for de enkelte indeksene er avhengig av vannregion og vanntype. 

Undersøkelsesområdet ligger i vannforekomst Norddalsfjorden, som ifølge www.vannportalen.no hører 

til økoregion Nordsjøen nord og vanntype ferskvannspåvirket beskyttet fjord (M4). 

 

For utregning av indekser er det brukt følgende statistikkprogram: AMBI vers. 5.0 (oppdatert 2017) for 

AMBI indeksen som inngår i NQI1. Programmet Softfauna_calc (programmert for Rådgivende Biologer 

AS av Valentin Plotkin) for utregning av alle andre indekser, samt nEQR-verdier. Microsoft Excel 2016 

er brukt for å lage tabeller. 

Tabell 5. Klassifiseringssystem for bløtbunnsfauna i vanntype og vannregion relevant for 

undersøkelsesområdet basert på en kombinasjon av indekser (Klassifisering av miljøtilstand i vann, 

veileder 02:2018). 

Grenseverdier M4 

Indeks type Økologiske tilstandsklasser basert på observert verdi av indeks 

   Kvalitetsklasser → 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 24 - 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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FJÆRESAMFUNN 

Fjæresamdunnet ble undersøkt på tre stasjoner ved Haukåvika (tabell 4, figur 3). Kartlegging og 

prøvetaking av fastsittende makroalger ved de utvalgte fjærestasjonene ble utført etter metoden for 

multimetrisk indeks/fjæresamfunn RSLA/RSL etter veileder 02:2018. Fjæresoneindeksen er basert på 

den fysiske beskrivelsen og artssammensetningen i fjæresonen. På prøvedagen var det overskyet, 

middels gode lysforhold, lite vind og bølger og ca. 3 m sikt i sjøen. 

 

PRØVESTASJONER 

Stasjonsplasseringer i en vannforekomst skal være mest mulig lik med tanke på helningsgrad i fjæren, 

himmelretning, eksponeringsgrad og strøm i henhold til veileder 02:2018. Stasjonene ble plassert på 

sørsiden av fjorden, med ulik avstand til utslippspunktet. Stasjonene hadde nokså lik himmelretning og 

eksponeringsgrad, med noe varierende hellingsgrad. Stasjonene har vært prøvetatt ved tidligere 

undersøkelser.  

 

VURDERING AV TILSTAND 

Et avgrenset område på ca. 10 meter langs fjæresonene ble kartlagt fra øvre strandsone til øvre sjøsone. 

Habitat i fjæren og fysiske forhold ble beskrevet ved hjelp av stasjonsskjema fra veileder 02:2018 (se 

vedlegg 4). Deretter ble forekomster og dekningsgrad av makroalger og fauna estimert etter en 

semikvantitativ skala fra 1 til 6. Denne skalaen ble revidert i 2011, men er ikke innarbeidet i utregning 

av multimetrisk indeks. For selve utregningen av multimetrisk indeks og økologisk tilstand må en derfor 

regne om til en skala fra 1 til 4 (tabell 6). Arter en ikke kunne identifisere i felt ble fiksert med formalin 

og merket med stasjonsnavn, dato og prøvested og tatt med til laboratoriet for nærmere bestemmelse. 

Tabell 6. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ kartlegging av dekningsgrad og forekomst av 

fastsittende makroalger er delt i seks klasser etter veileder 02:2018 og har et høyere detaljnivå enn 

skalaen som ble 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 

 

Vannforekomsten Norddalsfjorden ligger i vannregion Nordsjøen nord og er kategorisert som vanntypen 

ferskvannspåvirket beskyttet fjord (N-4). Økologisk tilstand i fjæresonen er vurdert etter veileder 

02:2018 ved utregning av multimetrisk indeks for vanntype RSL4 for region Nordsjøen nord (tabell 7). 

Økologisk status er beregnet fra en artsliste som er tilpasset vanntypen. 

Tabell 7. Oversikt over kvalitetselement som inngår i multimetrisk indeks av makroalgesamfunn for 

RSL4 – Ferskvannspåvirket fjord i region M: Nordsjøen nord.  

Fjæresoneindeks Økologiske statusklasser basert på observert verdi av indeks 

Parametere Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Normalisert artsantall 25-40 16-25 9-16 4-9 0-4 

% andel grønnalgearter <25 25-30 30-40 40-60 60-100 

% andel rødalgearter 30-100 23-30 16-23 10-16 0-10 

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

% andel opportunister <16 16-23 23-36 36-41 41-100 

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

VANN 

HYDROGRAFI 

Feil i kalibrering i forkant av hydrografimåling den 21. juli 2020 førte til ukorrekte oksygenverdier 

(figur 4). Det ble utført ny måling på stasjon A3 den 20. august 2020, og nye data ble brukt til å korrigere 

verdier for oksygenmetning fra 21. juli 2020, på stasjonene A1 og A2.  

 

Alle stasjoner viste en del ferskvannspåvirkning i øvre vannlag, med en økning fra rundt 10 ‰ ved 

overflaten til 28 ‰ på 4 m dyp. Videre økte saltinnholdet svakt til 32 – 33 ‰ ved bunnen på stasjonene 

A1 og A2. På stasjon A3 økte innholdet av salt jevnt til 34 ‰ på 60 m dyp, men med en liten knekk på 

rundt 35 m dyp. Ved bunnen på 200 m dyp var saltinnholdet 34,7 ‰. 

 

På stasjon A1 og A2 sank temperaturen fra henholdsvis 14,0 og 14,9 °C ved overflaten til 10,5 og 13,6 

°C ved bunnen. Temperaturen i overflaten på stasjon A3 var 18,8 °C, og den sank relativt jevnt til 8,0 

°C på 65 m dyp. Ned mot bunnen var det svært lite variasjon, og på 200 m dyp var temperaturen 7,8 °C. 

 

Etter korrigering av målingene fra 21. juli 2020 viste målingene en oksygenmetning på 97 og 98 % ved 

overflaten på stasjon A1 og A2. På stasjon A1 sank metningen til 68 % ved bunnen, mens metningen 

steg til 103 % ved bunnen på stasjon A2. På stasjon A3 var oksygenmetningen i overkant av 110 %, og 

det var en del variasjon i det øvre vannlaget, med et maksimum på 122 % på 2 m dyp. Videre sank 

oksygenmetningen i noe ujevn grad nedover i dypet, til knapt 69 % på 80 m dyp, før den økte til 75 % 

på 100 m dyp. Ned til 140 m dyp var det en bratt nedgang i oksygenmetning, til 37 %, og nedgangen 

flatet videre noe ut, før det var en markant nedgang de siste meterne ned mot bunnen. På 200 m dyp var 

oksygenmetningen 23 %, med et oksygeninnhold på 1,52 ml/l. Dette tilsvarer tilstandsklasse "dårlig" 

etter grenseverdier i veileder 02:2018. 

 

 

 

Figur 4. Hydrografiske forhold i vannsøylen ved A1 og A2 21. juli 2020 (med korrigerte verdier for 

oksygenmetning), og A3 20. august 2020. 
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Innholdet av klorofyll α høyest i øvre del av vannsøylen, og på stasjon A1 og A2 var det et maksimum 

på 2,1 µg/l på 4 m dyp. På stasjon A3 var konsentrasjonen høyest i overflaten den 21. juli, med 1,9 µg/l. 

Den 20. august var forholdene jevnt over like som 21. juli, men med to topper på 3,3 og 2,7 µg/l på 

henholdsvis 1,6 og 12 m dyp. 

 

VANNPRØVER 

Vannprøvene viste lave konsentrasjoner av næringssalter på 5 og 15 m dyp på alle stasjoner (vedlegg 

1). På 5 og 15 m dyp på stasjon A1 og på 15 m dyp på stasjon A2 tilsvarte konsentrasjonen av ammonium 

tilstandsklasse "god", og alle andre parameter på alle dyp på alle stasjoner tilsvarte tilstandsklasse "svært 

god" (tabell 8). Siktedypet var 6 meter på alle stasjoner, og dette tilsvarer tilstandsklasse "god". 

Tabell 8. Konsentrasjoner av næringssalt på 5 og 15 m dyp ved stasjon A1, A2 og A3 den 21. juli 2020. 

Fargesetting tilsvarer tilstandsklasser etter veileder 02:2018. 

Parameter Eining 
A1 A2 A3 

5 m 15 m 5 m 15 m 5 m 15 m 

Total fosfor μg/l 8,8 6,7 7,7 6,4 5,0 6,9 

orto-fosfat (PO4-P) μg/l <3,3 2,5 2,7 2,2 <1 <1 

Total nitrogen μg/l 140 120 180 110 120 140 

Ammonium-N μg/l 25 22 15 20 7,3 13 

Nitrat+nitritt-N μg/l 1,4 <1 <1 <1 <1 <1 

Siktedyp m 6 6 6 

 

SEDIMENT 

BESKRIVELSE AV PRØVENE 

Prøvene er beskrevet i tabell 9 og 15. 

Tabell 9. Feltbeskrivelse av sedimentprøvene som ble samlet inn ved undersøkelsen. Analyse av fauna 

ble gjort på parallell A, B og C, og parallell D gikk til analyse av kjemi og kornfordeling. 

Sedimentsammensetning blir ikke vurdert i parallell D. Godkjenning innebærer om prøven er innenfor 

standardkrav i forhold til representativitet. 
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Skildring av prøvemateriale: 

A1 

A Ja 16-17 
Prøvematerialet var brunt og luktfritt med myk konsistens. 

Materialet bestod hovedsakelig av silt og sand, med en del sagflis 

innblandet. De ulike parallellene var nokså like. 

B Ja 16 

C Ja 16 

D Ja 15-16 

A2 

A Ja 11 
Prøvematerialet var gråbrunt og luktfritt med myk konsistens. 

Materialet bestod hovedsakelig av silt og sand, og parallellene var 

nokså like, men i parallell C var det og litt småstein. 

B Ja 10 

C Ja 10 

D Ja 9 

A3 

A Ja 18 
Prøvematerialet var gråbrunt og luktfritt med myk konsistens. 

Materialet bestod hovedsakelig av silt, med noe leire. De ulike 

parallellene var svært like. 

B Ja 17 

C Ja 17 

D Ja 16 
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Figur 5. Representative bilder av prøver fra stasjon A1-A3 før (til venstre) og etter (til høyre) sikting.  
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Tabell 10. PRØVESKJEMA for de ulike parallellene. 

Gr Parameter Poeng Prøvenummer   

A1 A2 A3   

A B C A B C A B C   

  pH verdi 7,40 7,18 7,34 7,45 7,46 7,49 7,66 7,69 7,62   

II Eh verdi 142 138 158 393 338 420 179 166 174   

  pH/Eh frå figur 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

    Buffertemp: 13,2 °C  Sjøvannstemp: 15,6 °C  Sedimenttemp: 10,5 °C     

    pH sjø: 8,23  Eh sjø: 444 mV  Referanseelektrode: +217 mV     

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

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

  

    Brun/sv = 2 2 2 2   

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

  Lukt Noko = 2                     

III   Sterk = 4                     

    Fast = 0                     

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

    Laus = 4                     

    <1/4 =0                     

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

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

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

  på 2 - 8 cm = 1                     

  slamlag > 8 cm = 2                     

    SUM: 6 6 6 4 4 4 5 5 5   

  Korrigert sum (*0,22) 1,32 1,32 1,32 0,88 0,88 0,88 1,1 1,1 1,1   

  Tilstand prøve 2 2 2 1 1 1 2 2 2   

                          

II + Middelverdi gruppe II+III 0,66 0,66 0,66 0,44 0,44 0,44 0,55 0,55 0,55   

III Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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KORNFORDELING OG KJEMI 

Det var noe varierende sedimentsammensetning på stasjonene (tabell 11). Kornfordelingsanalysene 

viste at det var tilnærmet ingen forekomst av grus på noen av stasjonene (vedlegg 1). På stasjon A1 var 

leire og silt (finstoff) dominerende fraksjon, men det var nesten like mye sand. Sand var dominerende 

fraksjon på stasjon A2, med litt over 61 %, og finstoff utgjorde her knapt 38 %. På stasjon A3 va det en 

klar dominans av finstoff, og sand utgjorde den resterende delen med 13 %.   

 

På stasjonene A1 og A2 var innholdet av tørrstoff moderat høyt og høyt, med henholdsvis moderat og 

lav verdi for glødetap. Tørrstoffinnhold og glødetap på stasjon A3 var henholdsvis lavt og høyt. 

Innholdet av organisk materiale (TOC) på stasjonene viser samme bilde som tørrstoff og glødetap. Etter 

normalisering for andel finstoff tilsvarer innholdet TOC på stasjon A1 og A3 tilstandsklasse "svært 

dårlig", og innholdet på stasjon A2 tilsvarer tilstandsklasse "svært god". 

 

Innhold av næringssalter i sedimentet varierte litt, og stasjon A1 hadde markant høyest innhold av fosfor, 

mens det var nokså likt på stasjonene A2 og A3. Innholdet av nitrogen var klart høyest på stasjon A3, 

og noe forhøyet på stasjon A1, mens det var nokså lavt på stasjon A2. Forholdstallet mellom karbon og 

nitrogen var 7,8 på stasjon A2, 10,1 på stasjon A3, og 13.1 på stasjon A1. 

 

Analyser av metall i sedimentet viste høyest innhold på stasjon A3, som havnet i tilstandsklasse "god" 

for både kobber og sink. Stasjon A1 hadde nest høyeste nivå, og havnet i tilstandsklasse "god" for 

kobber, og "bakgrunn" for sink, mens stasjon A2 havnet i tilstandsklasse "bakgrunn" for både kobber 

og sink. 

Tabell 11. Tørrstoff, organisk innhold, kornfordeling og innhold av fosfor, nitrogen, kobber og sink i 

sedimentet. Tilstand er markert med tall, som tilsvarer tilstandsklassifisering etter veileder 02:2018. 

Alle resultat for kjemi er presentert i vedlegg 1.  

Stasjon Enhet A1 A2 A3 

Leire & silt % 52,1 37,9 87,0 

Sand % 47,8 61,4 13,0 

Grus % 0,1 0,7 0,0  

Tørrstoff % 40,0 64,0 23,2 

Glødetap % 12,8 3,1 23,3 

TOC mg/g 39,3 8,7 66,4 

Normalisert TOC mg/g 47,92 19,83 68,74 

Tot. Fosfor (P) mg/g 5,29 1,34 1,36 

Tot. Nitrogen (N) mg/g 3,5 1,3 7,7 

C:N Forholdstall 13,1 7,8 10,1 

Kobber (Cu) mg/kg 20,7 (II) 5,36 (I) 41,8 (II) 

Sink (Zn) mg/kg 89,5 (I) 24,5 (I) 113 (II) 
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BLØTBUNNSFAUNA 

Detaljer omkring arter og individ for de ulike stasjonene finnes i vedlegg 2. Tabell 12 viser de viktigste 

resultatene fra analyse av bløtbunnsfauna, samt indeksutregning etter veileder 02:2018.  

 

Stasjon A1 

Basert på stasjonen sin nEQR-verdi for grabbgjennomsnitt ble stasjonen totalt sett klassifisert med 

tilstandsklasse "moderat" etter veileder 02:2018 (tabell 12). Indeksverdiene varierte en del mellom de 

enkelte grabbhugg og indekser, og lå mellom tilstandsklasse "dårlig" og "svært god". 

Tabell 12. Vurdering etter veileder 02:2018. Artstall (S), individtall (N), NQI1-indeks, artsmangfold 

uttrykt ved Shannon-Wiener (H’) og Hurlberts indeks (ES100), ISI2012-indeks og NSI-indeks i grabb a og 

b ved Haukå, 21. juli 2020. Middelverdi for grabb a og b (grabbgjennomsnitt) er angitt som Ḡ, mens 

samlet verdi er angitt som Ṧ. Tilstandsklasser er vist med farge jf. tabell 5; i.v. = ingen verdi. 

St.  S N NQI1 H' ES100 ISI2012 NSI Snitt 

A1 

a 39 487 0,508 (III) 2,422 (III) 18,363 (II) 7,920 (II) 11,422 (IV)  

b 37 462 0,498 (III) 2,439 (III) 19,418 (II) 8,274 (II) 11,113 (IV)  

c 34 178 0,601 (III) 3,670 (II) 26,769 (I) 7,509 (III) 15,850 (III)  

Ḡ 37 376 0,536 (III) 2,844 (III) 21,517 (II) 7,901 (II) 12,795 (IV)  

nEQR Ḡ 0,465 (III) 0,553 (III) 0,688 (II) 0,667 (II) 0,340 (IV) 0,543 (III) 

Ṡ 58 1127       

A2 

a 79 1900 0,668 (II) 3,480 (II) 23,188 (II) 9,705 (I) 21,401 (II)  

b 82 2143 0,676 (II) 3,634 (II) 24,332 (II) 9,846 (I) 21,805 (II)  

c 90 1866 0,674 (II) 3,493 (II) 24,555 (II) 9,500 (I) 21,267 (II)  

Ḡ 84 1970 0,673 (II) 3,536 (II) 24,025 (II) 9,684 (I) 21,491 (II)  

nEQR Ḡ 0,695 (II) 0,709 (II) 0,751 (II) 0,851 (I) 0,700 (II) 0,741 (II) 

Ṡ 125 5909       

A3 

a 11 36 0,588 (III) 2,538 (III) i.v. 7,150 (III) 20,484 (II)  

b 19 89 0,641 (II) 3,143 (II) i.v. 7,450 (III) 18,899 (III)  

c 14 106 0,568 (III) 2,758 (III) 13,827 (III) 6,552 (III) 18,628 (III)  

Ḡ 15 77 0,599 (III) 2,813 (III) 13,827 (III) 7,051 (III) 19,337 (II)  

nEQR Ḡ 0,556 (III) 0,548 (III) 0,496 (III) 0,516 (III) 0,613 (II) 0,546 (III) 

Ṡ 23 231       
 

Svært god (I) God (II) Moderat (III) Dårlig (IV) Svært dårlig (V) 

 

Artstallet i de tre grabbene på stasjon A1 var noe lavt, men innenfor normalen, med en samlet verdi på 

58 og en middelverdi på 37. Normalt gjennomsnittlig artstall er etter veileder 02:2018 25-75 arter per 

grabb. Individtallet var normalt til litt høyt, med en middelverdi på 376 per prøve. Normalt 

gjennomsnittlig individtall er i henhold til veileder 02:2018 50-300 per grabb. Svært 

forurensingstolerante flerbørstemakker i artskomplekset Capitella capitata (NSI-klasse V) var 

dominante på stasjonen og utgjorde rundt 62 % av det totale individtallet (tabell 13). Den moderat 

forurensingstolerante muslingen Thyasira flexuosa (NSI-klasse III) utgjorde ca. 4 % av det totale 

individtallet.  Ellers var det en blanding av arter som til en viss grad er tolerante mot organisk forurensing 

og mer sensitive arter som forekom med relativt få individ.  

 

Stasjon A2 

Basert på stasjonen sin nEQR-verdi for grabbgjennomsnitt ble stasjonen totalt sett klassifisert med 

tilstandsklasse "god" etter veileder 02:2018 (tabell 12). Alle indeksverdier lå innenfor tilstandsklasse 

"god", med unntak av ISI2012, som viste "svært god" tilstand. 

 

Artstallet i de tre grabbhuggene fra stasjon A2 var høyt, med en samlet verdi på 125 og en middelverdi 

på 84. Individtallet var svært høyt med en middelverdi på 1970 per prøve. Mest tallrike art på stasjonen 

var den forurensingstolerante flerbørstemakken Pseudopolydora aff. paucibranchiata (NSI-klasse IV), 

som utgjorde rundt 41 % av det totale individtallet (tabell 13). Arten forekom med mellom 725 og 902 
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individ per prøve. En annen tallrik art på stasjonen var den moderat forurensingstolerante 

flerbørstemakken Spiophanes kroyeri (NSI-klasse III), som utgjorde ca. 19 % av det totale individtallet. 

Partikkelspisende og noe forurensingstolerante arter var vanlig forekommende på stasjonen, men det 

var også mange forurensingssensitive arter. 

 

Stasjon A3 

Basert på stasjonen sin nEQR-verdi for grabbgjennomsnitt ble stasjonen totalt sett klassifisert med 

tilstandsklasse "moderat" etter veileder 02:2018 (tabell 12). Alle indeksverdier lå innenfor 

tilstandsklasse "moderat" eller "god". ES100 for grabb a og b kunne ikke utregnes, fordi det var mindre 

enn 100 individ i prøvene. Artstallet i de tre grabbhuggene fra stasjon A3 var lavt, med en samlet verdi 

på 23 og en middelverdi på 15. Individtallet var noe lavt til normalt, med en middelverdi på 77. 

Individtallet i grabb a var markant lavere enn tallet i de andre prøvene fra stasjonen. Mest tallrike art på 

stasjonen var den forurensingstolerante muslingen Thyasira sarsii (NSI-klasse IV), som utgjorde rundt 

38 % av det totale individtallet (tabell 13). Andre vanlig forekommende arter var muslingen 

Parathyasira equalis (NSI-klasse III) og den moderat forurensingstolerante flerbørstemakken 

Paramphinome jeffreysii (NSI-klasse III), som utgjorde henholdsvis ca. 13 og 9 % av det totale 

individtallet. Også på stasjon A3 var det ellers en blanding av arter som er noe forurensingstolerante og 

mer sensitive arter. 

Tabell 13. De ti mest dominerende artene av bunndyr tatt på enkeltstasjonene fra undersøkelsen. 

Fargene korresponderer til NSI-klasse for hver art, der klasse I er forurensingssensitiv og klasse V er 

svært forurensingstolerant. P. aff. paucibranchiata = Pseudopolydora aff. paucibranchiata. 

Arter st. A1 % kum % 

Capitella capitata kompl. 62,47 62,47 

Thyasira flexuosa 3,99 66,46 

Hermania sp. juv. 3,28 69,74 

P. aff. paucibranchiata 3,11 72,85 

Leptosynapta inhaerens 2,84 75,69 

Prionospio cirrifera 2,66 78,35 

Edwardsia sp. 1,86 80,21 

Notomastus latericeus 1,86 82,08 

Varicorbula gibba 1,60 83,67 

Scalibregma inflatum 1,51 85,18 
 

Arter st. A2 % kum % 

P. aff. paucibranchiata 41,41 41,41 

Spiophanes kroyeri 18,75 60,16 

Prionospio cirrifera 4,47 64,63 

Prionospio fallax 2,86 67,49 

Labidoplax buskii 2,49 69,98 

Myriochele danielsseni 2,00 71,97 

Thyasira flexuosa 2,00 73,97 

Ophiocten affinis juv. 1,86 75,83 

Microclymene tricirrata 1,84 77,68 

Euclymene oerstedii 1,79 79,47 
 

  

Arter st. A3 % kum % 

Thyasira sarsii 37,66 37,66 

Parathyasira equalis 12,55 50,22 

Paramphinome jeffreysii 9,09 59,31 

Aphelochaeta sp. 8,66 67,97 

Prionospio fallax 8,23 76,19 

Nemertea 5,19 81,39 

Kelliella miliaris 3,46 84,85 

Polyphysia crassa 3,03 87,88 

Amaeana trilobata 1,73 89,61 

Glycera alba 1,73 91,34 
 

 

 

NSI klasse I NSI klasse II NSI klasse III NSI klasse IV NSI klasse V 
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FJÆRESAMFUNN 

Stasjon S1 - Griseskjerhola 

Fjærestasjon S1 bestod av noe oppsprukket fjell med moderat hellingsgrad (figur 6). Dominerende 

vegetasjonssoner bestod av en 0,1-0,2 m sone med flekkvis spiraltang (Fucus spiralis) øverst, etterfulgt 

av 0,2 m flekkvis blæretang (F. vesiculosus), 1 m tett grisetang (Ascophyllum nodosum), før blæretang 

og sagtang (F. serratus) sammen dannet en sone på 1 m som ble overtatt av sagtang videre nedover i 

sjøsonen. I bølge-/sprutsonen var det flekker av måsegrønske (Prasiola stipitata). Grønske (Ulva sp.) 

forekom like over spiraltang. Undervegetasjonen bestod hovedsakelig av fjæreblod (Hildenbrandia 

rubra), med flekkvis forekomst av vorteflik (Mastocarpus stellatus), krusflik (Chondrus crispus) og 

vanlig grønndusk (Cladophora rupestris). Det var til dels mye grønndusk (Cladophora sp.) som påvekst 

på blæretang i sjøsonen, og sagtang hadde en del påvekst av Callithamnion corymbosum. Nedenfor 

sagtangbeltet var det lite alger. Det var større felt med mye blåskjell (Mytilus edulis), spesielt sammen 

med grisetang. Storstrandsnegl (Littorina littorea) og albuesnegl (Patella vulgata) var vanlig i 

strandsonen, og posthornmakk (Spirorbis spirorbis) vanlig sittende på sagtang. 

 

Stasjon S2 - Litleneset 

Fjærestasjon S2 bestod av oppsprukket fjell med et område med stein- og grusstrand (figur 7). Det var 

stort sett slak helling på stasjonen. Dominerende vegetasjonssoner var en 0,2 m bred sone med flekkvis 

sauetang, 0,2 m flekkvis spiraltang, 1–1,5 m tett grisetang, 0,3 m blæretang, og så en rundt 5 m sone 

med tett sagtang videre ned i sjøsonen. I grusområdet på en ende av stasjonen var det en del grønske 

(Ulva sp.). Undervegetasjonen på stasjonen bestod generelt av fjæreblod og flekkvis vanlig grønndusk 

og krusflik. Det var en del sediment på algene innerst på stasjonen. Tufs (Sphacelaria sp.), tanglo 

(Elachista fucicola) og grøndusk (Cladophora sp.) var vanlige påvekstalger på blæretang og grisetang, 

mens sagtang og vanlig grønndusk hadde påvekst av trådformete rødalger. Det var større felt med 

blåskjell sammen med grisetang på stasjonen. Storstrandsnegl var vanlig i sagtangsonene.  

 

Stasjon S3 - Griseryggen 

Fjærestasjon S3 bestod av oppsprukket fjell med moderat til bratt helling (figur 8). Dominerende 

vegetasjonssoner var 0,4 m sauetang øverst, så 0,4 m spiraltang, 0,2 m blæretang, 2 m grisetang, 5 m 

blandet blæretang og sagtang før stortare (Laminaria hyperborea) og sukkertare (Saccharina latissima) 

forekom sammen med sagtang de neste ca 2 meterne. Martaum (Chorda filum) forekom dypere ned, 

men for dypt til å inkluderes på stasjonen. Helt øverst på stasjonen var det en flekk med måsegrønske. 

Fjæreblod dominerte som undervegetasjon i blære- og grisetangsonene. Vanlig grønndusk var vanlig 

som undervegetasjon fra og med grisetangssonen og videre nedover i sjøsonen. Krusflik og vorteflik 

forekom flekkvis. Ellers var det lite undervegetasjon. Det var litt påvekstalger som sli (Ectocarpales), 

grønndusk (Cladophora sp.) og trådformete rødalger, men grisetang hadde generelt lite påvekst. Det var 

generelt lite dyr på stasjonen, med noe blåskjell og rur (Semibalanus balanoides). 

 

Tilstand fjæresamfunn 

Fjæresoneindeksen viser svært god økologisk tilstand ved stasjon S1 og S2, med nEQR på henholdsvis 

0,826 og 0,843. Stasjon S2 har god økologisk tilstand med nEQR på 0,787. Artstallet var nokså lavt 

med 15 til 21 arter, noe ikke er uvanlig for ferskvannspåvirkete fjorder. De fleste indekser lå innenfor 

tilstand I eller II. Unntaket var andel opportunister på stasjon S2, som havnet i tilstand III. 
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Tabell 14. Økologisk tilstand for fjærestasjon S1-S3 ved Haukåvika. Fargekoding etter tabell 7. 

Stasjon  S1 - Griseskjerhola S2 - Litleneset S3 - Griseryggen 

Sum antall arter 15 17 21 

Normalisert artsantall 18,15 20,57 25,41 

% andel grønnalgearter 20,00 17,65 9,52 

% andel brunalgearter 46,67 52,94 52,38 

% andel rødalgearter 33,33 29,41 38,10 

Forhold ESG1/ESG2 1,50 1,13 0,91 

% andel opportunister 13,33 23,53 19,05 

Fjærepotensial 1,21 1,21 1,21 

nEQR 0,826 0,787 0,843 

Status vannkvalitet Svært God God Svært God 

 

 

Figur 6. Fjærestasjon S1. A: Oversikt over stasjon for kartlegging. B: Måsegrønske i bølge/sprutsonen. 

C: Albuesnegl og fjæreblod i strandsonen. D: Undervegetasjon av vanlig grønndusk, vorteflik og 

fjæreblod i grisetangbeltet. E: Grisetang med påvekst av grønndusk. 

 

A 

B C 

D E 
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Figur 7. Fjærestasjon S2. A: Oversikt over stasjon for kartlegging. B: Sauetang og spiraltang høyt i 

strandsonen ved flo. C: Grønske i strandsonen. D: Sagtang i øvre sjøsone. E: Blåskjell i øvre sjøsone.  

 

B C 

D E 

A 
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Figur 8. Fjærestasjon S3. A: Oversikt over stasjon for kartlegging. B: Strandsone ved flo, med sauetang 

og grisetang. C: Nærbilde av sauetang. D: Grisetang i øvre sjøsone. E: Blæretang med litt påvekst av 

grønndusk. 

 

 

B C 

D E 

A 
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DISKUSJON 

Det har vært utført to tidligere resipientundersøkelser med tilsvarende stasjonsnett og metodikk ved 

settefiskanlegget Haukå, i 2011 (Tveranger mfl. 2012) og 2016 (Tverberg mfl. 2017). 

 

VANN 

HYDROGRAFI 

Det oppstod feil i oksygenkalibrering i forkant av hydrografimålinger den 21. juli 2020, og det ble utført 

en ny hydrografimåling på stasjon A3 den 20. august 2020. Oksygenmålingene på A2 og A3 fra 21. juli 

ble i etterkant korrigert utfra målingen i august, mens en benyttet augustmålingen for stasjon A3. Den 

nye målingen fra stasjon A3 traff et noe dypere punkt enn prøvestasjonen, men nære nok til at resultatet 

er representativt for forholdene ved stasjon A3. 

 

Alle stasjoner viste ferskvannspåvirkning i vannoverflaten. Temperaturen var også relativt høy i 

vannoverflaten. Ved stasjon A1, som ligger i et mindre basseng innerst i Haukåvika, sank 

oksygeninnholdet mot bunn, men oksygenmetningen havnet like innenfor tilstand I = "svært god". Ved 

stasjon A3, i det tersklede dypbassenget i Norddalsfjorden, var oksygeninnholdet ved bunn innenfor 

tilstandsklasse IV = "dårlig" i august med et oksygeninnhold på 1,52 ml/l og metning på 23 %.     

 

Klorofyllinnholdet var generelt lavt både i juli og i august. 

 

VANNPRØVER 

Vannprøvene tatt på 5 og 15 m dyp i juli 2020 viste alle lave næringsstoffkonsentrasjoner, tilsvarende 

tilstandsklasse I = "svært god" eller II = "god". Siktedypet var rundt 6 m, noe som tilsvarer 

tilstandsklasse II. Vannprøvene er et øyeblikksbilde av innholdet av næringssalt i vannoverflaten på 

prøvedagen. 

 

TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Oksygeninnholdet ved bunn på stasjon A3 har variert ved tidligere undersøkelser, stort sett mellom 

tilstandsklasse III og V (tabell 15). Dypbassenget som stasjon A3 ligger i er rundt 200 m dypt, og 

omringet av terskler på mellom 33 og 65 m dyp. Dette dypbassenget vil derfor ha begrenset utskifting 

av bunnvannet, som vil kunne gi lave oksygennivå i perioder. Det laveste oksygeninnholdet som er målt 

var i juni 2016, da innholdet var innenfor tilstand V = "svært dårlig". I september 2016 var 

oksygeninnholdet høyere, tilsvarende tilstandsklasse III = "moderat". Det skjedde altså en delvis 

utskifting av bunnvann mellom juni og september 2016. Ettersom oksygenmålingene i Norddalsfjorden 

er utført med 4-5 års mellomrom, er det usikkert hvor ofte det skjer utskiftinger av bunnvannet i 

Norddalsfjorden, og hvor høyt oksygenforbruket normalt er i fjorden. Periodevise oksygenfattige 

forhold ved bunn i Norddalsfjorden er trolig naturtilstanden for fjorden. 

Tabell 15. Oksygeninnhold i bunnvannet ved stasjon A3 ved undersøkelsene i 2011, 2016 og 2020. 

Stasjon A3 

Tidspunkt 06.11 07.11 06.16 09.16 08.20 

O2 ml/l 3,5 3,4 1,0 2,9 1,5 

O2 % 53 50 15 43 23 

 

I 2011 og 2016 ble det utført to vannprøverundet med prøvetaking på 1 og 10 m dyp, mens det i 2020 

var en vannprøverunde med prøver tatt på 5 og 15 m dyp. Alle analyserte vannprøver ved denne og 

tidligere undersøkelser bør regnes som enkeltprøver, og ikke benyttes for å klassifisere 
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vannforekomsten. Generelt har overflatevannet framstått som næringsfattig, med kun enkeltparametere 

innen tilstandsklasse III = "moderat" på stasjon A1 og A2 i 2011 og 2016. I 2020 var alle målte 

parametere innenfor tilstand I = "svært god" eller II = "god". På stasjon A3 havnet alle målte parametere 

innen tilstandsklasse I eller II i 2011, 2016 og 2020. Et unntak var ammoniumkonsentrasjonen på 10 m 

dyp i september 2016, som var innen tilstand III. Ingen av næringssaltparameterne har vist vedvarende 

forhøyde verdier, og trolig skyldes moderat høye enkeltmålinger naturlige variasjoner. 

 

SEDIMENT 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentsammensetningen varierte noe mellom stasjonene. De to grunne stasjonene, A1 og A2, hadde 

relativt høy andel sand, mens den dypeste stasjonen, A3 var dominert av finstoff. Tørrstoffinnholdet og 

glødetapet indikerte høyest organisk innhold på stasjon A3 og lavest på stasjon A2. Normalisert TOC 

havnet i tilstandsklasse V = "svært dårlig" på A1 og A3, med omtrent 30 % høyere innhold på stasjon 

A3. Stasjon A2 hadde nTOC innenfor tilstandsklasse I = "svært god". Det organiske innholdet i 

sedimentet samsvarer godt med de topografiske forholdene i Haukåvika, der stasjon A1 og A3 ligger i 

hvert sitt dypbasseng, mens stasjon A2 er plassert mer i en skråning. Organisk materiale vil i større grad 

akkumulere i dypbasseng enn på skrånende bunn. 

 

Fosfor og sink er vanlige tilsetningsstoff i oppdrettsfôr. Ikke alt blir tatt opp av fisken, og vil bli sluppet 

ut og kunne akkumulere ved oppdrettsanlegg (Ervik 2009). Sinkverdiene var lave, tilsvarende 

bakgrunnsnivå eller tilstandsklasse II = "god" på alle stasjoner. Innholdet av fosfor var høyest på stasjon 

A1, nærmest utslippspunktet, med en verdi omtrent fire ganger høyere enn på de to andre stasjonene. 

Dette kan indikere noe tilførsler av fosfor fra driften, men med begrenset spredning. 

 

Forholdet C/N kan gi en indikasjon på om kilden for det organiske materialet i sedimentet har marint 

eller terrestrisk opphav. Organisk materiale med marint opphav gir et C/N-forhold på ca. 10, mens C/N-

forholdet i organisk materiale med terrestrisk opphav har C/N på over 20 (Schulz & Zabel 2005). C/N-

forholdet lå mellom ca. 8 og 13 på stasjonene, som er innenfor eller nær innenfor det som er normalt for 

sediment med marint opphav. 

 

BLØTBUNNSFAUNA 

Vurdering av bløtbunnsfauna etter veileder 02:2018 viste at stasjon A1 og A3 ved Haukå lå innenfor 

tilstandsklasse "moderat", mens stasjon A2 lå innenfor tilstandsklasse "god".  

 

Faunasamfunnet var svært forskjellig på de tre stasjonene. Faunaen på stasjon A1 var relativt artsfattig 

og var sterkt dominert av forurensningsindikerende flerbørstemakk som er karakteristisk for område 

som er preget av store tilførsler av organisk materiale.  

 

På stasjon A2 var faunasamfunnet svært artsrik, men var markant dominert av en forurensningstolerant 

og opportunistisk art flerbørstemakk. Slike arter formerer seg raskt når det er mye næring i form av 

organiske partikler på sedimentoverflaten, men individantallet minker også igjen så snart tilførslene er 

mindre store. Det høye artsantallet og forekomst av relativt mange forurensningssensitive arter i 

kombinasjon med dominans av en opportunistisk art tyder på at partikkelbelastingen på stasjonen 

varierer betydelig over tid. 

 

Faunasamfunnet på stasjon A3 var arts- og individfattig, og den dominante arten på stasjonen, som 

utgjorde nesten 50 % av faunaen, var en forurensningstolerant art musling som trives best ved lavt 

oksygeninnhold i sedimentet og som er nokså tolerant mot oksygensvikt i bunnvannet. Også den nest 

mest vanlige arten som ble funnet på stasjonen er tolerant mot lave oksygenkonsentrasjoner. Ellers var 

det flere arter som i varierende grad er forurensningssensitive og mindre tolerante mot oksygensvikt. 

Disse artene er stort sett mobile eller har planktonlarver som kan flytte fra områder med gode forhold 

til andre områder, hvor de kanskje ikke finner gunstige forhold, men likevel overlever. Forekomst av 



 

Rådgivende Biologer AS 27 Rapport 3277 

slike sensitive arter tyder at oksygenforhold på sjøbunnen ved stasjon A3 har vært bra i noen måneder i 

forkant til undersøkelsen. 

 

TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

I 2016 hadde stasjon A1, nærmest utslippspunktet, bunndyrsindeks innenfor tilstandsklasse IV = 

"dårlig", en forverring fra 2011, da stasjonen havnet i tilstandsklasse III = "moderat" (tabell 16). Ved 

denne granskingen i 2020 hadde stasjonen et bunndyrssamfunn tilbake i tilstand III = "moderat", med 

en nEQR-indeks nesten identisk med 2011. Til tross for lik indeks og omtrent likt antall individ på 

stasjonen i 2020 og 2011, fant en ved denne undersøkelsen 22 flere arter på stasjonen. I 2016 lå 

artsantallet mellom tallene for 2011 og 2016, men det var omtrent fire ganger så mange individ på 

stasjonen i 2016 sammenliknet med andre år. Individ innen artskomplekset Capitella capitata (NSI-

klasse V) var dominerende på stasjonen ved alle undersøkelser, men mindre dominant i 2016 og 2020, 

med ca 60 % av individ, enn i 2011, med ca 79 %. 

 

Stasjon A2, i skråningen 400 m vest for utslippspunktet, hadde nokså lik indeks og artsantall i 2011 og 

2016. I 2020 var det omtrent dobbelt så mange arter og tre til fire ganger så mange individ på stasjonen 

sammenliknet med de tidligere undersøkelsene. nEQR-indeksen var også betydelig bedre i 2020, med 

0,74 mot 0,60-0,64, innenfor tilstandsklasse II = "god" for alle undersøkelser. Den 

forurensningstolerante flerbørstemarken Pseudopoludora aff. paucibranchiata (NSI-klasse IV) var 

dominerende på stasjonen ved alle undersøkelser, men betydelig mindre dominant i 2020 med 41 % av 

totalt individantall, mot 60 % i 2011 og 79 % i 2016. Den moderat forurensningstolerante arten 

Spiophanes kroyeri (NSI-klasse III) var individrik på stasjonen i 2011 (15 %) og 2020 (19 %), mens det 

bare ble funnet 3 individ av arten på stasjonen i 2016. 

 

Stasjon A3, ute i hovedresipienten i Norddalsfjorden, var mer individ- og artsrik i 2020 enn i tidligere 

år. nEQR-indeksen var også bedre, men som ved de to tidligere undersøkelsene havnet stasjonen i 

tilstandsklasse III = "moderat". Individantallet har variert mellom 475/m2 i 2011, 205/m2 i 2016 og 

770/m2 i 2020. Artstallet var høyest i 2020, med 15 arter, mot 8 arter i 2011 og 5 arter i 2016. Den 

forurensningstolerante muslingen Thyasira sarsii (NSI-klasse IV) var dominerende på stasjonen i 2020, 

mens fjærbørstemakkslekten Aphelochaeta (NSI-klasse II) dominerte i 2011 og den moderat 

forurensningstolerante flerbørstemakken Paramphinome jeffreysii (NSI-klasse III) dominerte i 2016. 

Disse tre artene var blant de fem mest individrike artene på stasjonen ved alle undersøkelser, og 

endringene i dominans mellom årene skyldes trolig naturlige variasjoner. 

 

Undersøkelsene viser ikke en tydelig trend for bunnforholdene ved Haukåvika. Stasjonene nærmest 

utslippspunktet er stort sett dominert av de samme artene ved alle undersøkelser, men med stor variasjon 

i individantall. Stasjon A2 hadde i 2020 spesielt høyt antall arter, men det er usikkert hva som er grunnen 

til dette. Varierende perioder med oksygensvinn og vannutskiftninger ved bunn ser ut til å være 

faktorene med størst innvirkning på bunnforholdene i resipienten Norddalsfjorden, dvs. stasjon A3. 

 

Fosforinnholdet har økt på alle stasjoner for hver utført undersøkelse, mens nitrogeninnholdet har vært 

relativt stabilt. Dette kan tyde på akkumulering av fosfor på bunnen raskere enn det blir utnyttet av 

organismer i vannsøylen og på bunn, men bortsett fra på stasjon A1 er fosforkonsentrasjonene nokså 

lave. 
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Tabell 16. Sammenstilling av sedimentdata fra undersøkelsene i 2011, 2016 og 2020. nEQR for 2011 

og 2016 er beregnet etter metodikk i veileder 02:2013, 2020 etter metodikk i veileder 02:2018. 

Stasjon A1 A2 A3 

År 2011 2016 2020 2011 2016 2020 2011 2016 2020 

Dyp 22 22 22 22 22 22 197 196 196 

N/m2 3457 15810 3760 5232 7760 19700 475 205 770 

S (Ḡ) 15 27 37 43 47 84 8 5 15 

H' (Ḡ) 2,35 1,09 2,84 1,75 2,32 3,54 2,73 1,39 2,81 

nEQR Ḡ 0,542 0,303 0,543 0,636 0,600 0,741 0,490 0,489 0,546 

nTOC 47 54 48 21 19 20 81 55 69 

Fosfor 1,1 3,2 5,3 0,5 0,8 1,3 0,7 0,9 1,4 

Nitrogen 3,8 3,6 3,5 0,9 0,7 1,3 8,3 6 7,7 

Kobber - 44 21 - 8 5,4 - 26 42 

Sink - 110 90 - 41 25 - 110 113 

 

 

FJÆRESAMFUNN 

Fjæresamfunnet havnet innen tilstandsklasse I = "svært god" på stasjon S1 og S3, og innen 

tilstandsklasse II = "god" på stasjon S2. Indeksen på stasjon S2 var nær tilstandsklasse I. Stasjonene 

hadde relativt lavt artstall, noe som er typisk for ferskvannspåvirkete fjorder. Det var litt tendenser til 

nedslamming, spesielt på stasjon S2, men stasjonene bar ikke spesielt preg på eutrofiering, dvs. forhøyde 

konsentrasjoner av næringssalter i vannet. Hurtigvoksende og opportunistiske arter som grønnalgene 

Cladophora sp. og Ulva sp., samt brunalger innen gruppen Ectocarpales (f.eks. Ectocarpus/Pilayella 

sp.) forekommer typisk i store mengder ved eutrofierende forhold. Ulva og Cladophora er også mer 

tolerante ovenfor ferskvannspåvirkning enn mange andre algearter. Disse artene forekom med nokså 

normal tetthet i Haukåvika, kanskje med unntak av stasjon S2 hvor det var en del Ectocarpales. 

 

TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Fjæresoneindeksen for denne undersøkelsen ble utført etter veileder 02:2018. Indeksberegningen for de 

tidligere undersøkelsene ble i rapporten fra 2017 utført etter veileder 02:2013. Grunnet endringer i 

metodikk for beregning av fjæresoneindeks mellom de to veilederne har en tabell 17 beregnet nEQR-

indeksene for undersøkelsene i 2011 og 2016 på nytt etter veileder 02:2018 basert på artslistene i 

foregående rapporter. 

 

Basert på stasjonens nEQR-verdi var tilstanden på stasjon S1 noe bedre i 2020 enn i tidligere år. Stasjon 

S2 og S3 framstod som tilnærmet uforandret fra 2016. I 2011 ble det generelt registrert færre arter på 

stasjonene enn i 2016 og 2020. Dette kan skyldes at undersøkelsen i 2011 ble utført før første utgivelse 

av Direktoratgruppa Vanndirektivets veileder, og metodikk for kartleggingen i 2011 kan avvike fra 

senere undersøkelser.  

Tabell 17. Sammenligning av artsantall og nEQR-verdi for fjærestasjon S1-S3 ved Haukå i 2011, 2016 

og 2020. Indekser er beregnet på nytt for 2011 og 2016 etter veileder 02:2018. * Kartlegging utført før 

utgivelse av Direktoratgruppa Vanndirektivets veileder, og metodikk kan avvike fra veileder 

02:2013/2018.  

Stasjon S1 - Griseskjerhola  S2 - Litleneset S3 - Griseryggen 

År 2011* 2016 2020 2011* 2016 2020 2011* 2016 2020 

S (norm) 13,3 18,2 18,2 15,7 20,6 19,4 18,2 25,4 25,4 

nEQR 0,71 0,78 0,83 0,76 0,79 0,78 0,80 0,82 0,84 
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Generelt framstår forholdene i fjæresonen som stabile siden 2011. I 2011 ble det registrert tare på alle 

stasjoner, mens en i 2016 ikke registrerte tare på noen av stasjonene. I 2020 tare på den ytterste stasjonen. 

Det er usikkert hvorfor tare forsvant etter 2011, det kan skyldes mye ferskvannsavrenning eller evt. høyt 

beitepress fra kråkeboller. At tare igjen ble funnet på den ytterste stasjonen i 2020, kan bety at tare er i 

ferd med å reetablere seg i Haukåvika. 

 

TILSTAND I VANNFOREKOMSTEN NORDDALSFJORDEN 

Vannforekomsten Norddalsfjorden er i Vann-nett (https://vann-nett.no) klassifisert med god økologisk 

tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Det er presisert at det er moderat/dårlig miljøtilstand i noen 

områder i vannforekomsten, men at det er usikkert hvor mye dette avviker fra naturtilstanden. Denne 

undersøkelsen viste at tilstanden for bunndyr innerst i Haukåvika og ute i Norddalsfjorden var innen 

tilstandsklasse III = "moderat" etter veileder 02:2018 (figur 9. Tilstanden var tilsvarende som tidligere 

undersøkelser. Oksygeninnholdet i vann var innenfor tilstand IV = "dårlig" på 200 m dyp, ved tidligere 

undersøkelser har oksygeninnholdet variert mellom tilstand II og V. Vannprøvene viste generelt gode 

forhold. Fjæresonen framstod som upåvirket av eutrofiering. 

 

Resultat fra denne og tidligere undersøkelser tyder på at dypbassenget i Norddalsfjorden er utsatt for 

periodevis oksygensvinn, som trolig er hovedgrunnen til dårlige bunnforhold. I 2016 (Tverberg mfl. 

2017) vurderte en økologisk tilstand for vannforekomsten til moderat, tilstanden på stasjon A3 ved 

denne undersøkelsen støtter denne vurderingen. Vannforekomsten Norddalsfjorden virker, basert på 

bunndyrssamfunnet og støtteparameteren oksygen i bunnvannet, best karakterisert med moderat 

økologisk tilstand, men det er mulig naturtilstanden ved bunn i vannforekomsten varierer mellom god 

og moderat tilstand avhengig av hvor lenge det er siden utskifting av bunnvannet. 

 

 

Figur 9. Sammenstilling av tilstand for sediment, fjæresone, vann og oksygen i bunnvannet ved Haukå 

i 2020.Vurdert tilstand for vannforekomsten er også vist. 

 

https://vann-nett.no/
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Analyserapport Eurofins Miljøanalyse AS. 
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Vedlegg 2. Oversikt over bunndyr funnet i sediment på enkeltstasjonene ved lokaliteten Haukå, 21. juli 

2020. Markering med x viser at taksa var i prøvene, men tall er ikke gitt. P. aff. paucibranchiata = 

Pseudopolydora aff. paucibranchiata. 

Haukåvika 2020 NSI-

klasse 

  A1 A2 A3 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

FORAMINIFERA                       

Foraminifera - X x x x x x x x x x 

NEMATODA                       

Nematoda - X x x x   x    

CNIDARIA                       

Cerianthus sp. juv. I       1       

Edwardsia sp. II   12 3 6 7 4 6    

Hydrozoa - X x     x     x 

NEMERTEA                       

Nemertea III   1  1 8 9 8 2 7 3 

SIPUNCULA                       

Sipuncula II         1    

POLYCHAETA                       

Abyssoninoe hibernica I         1    

Aglaophamus pulcher II            1  

Amaeana trilobata I            2 2 

Ampharete lindstroemi I    1          

Ampharete octocirrata I   4 2 3 19 40 23    

Ampharetidae I       1       

Amphicteis gunneri III   1  1   2    

Amythasides macroglossus I        1      

Anobothrus gracilis II       1       

Aonides paucibranchiata I        1      

Aphelochaeta sp.A II           3 6 11 

Aphelochaeta sp.C II       1  1    

Aphrodita aculeata I       2       

Aricidea catherinae I       14 32 26 1   

Bradabyssa villosa II           1 1  

Capitella capitata kompl. V   323 309 72 3       

Chaetoparia nilssoni II        1      

Chaetozone sp. III         1    

Chaetozone zetlandica III    1 3   1    

Cirratulidae IV         1    

Cirratulus incertus IV       2  5    

Diplocirrus glaucus II       4 4 2    

Dipolydora caulleryi V     1   2    

Dipolydora coeca I    1   3       

Dipolydora quadrilobata -    4          

Eteone flava/longa IV   1 4     1    

Euclymene oerstedii I       31 73 2    

Eulalia sp. -       2 2      
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Haukåvika 2020 NSI-

klasse 

  A1 A2 A3 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

Eumida sp. I       4 3      

Eunereis elitoralis -            1  

Fabriciidae -         1    

Glycera alba II   4 8 4 1 2 1 1  3 

Glycera lapidum I       14 9 8 1   

Goniada maculata II    1   9 6 8    

Harmothoe sp. II       13 5 8    

Hesionidae -     2        

Jasmineira caudata II   1           

Lamispina falcata II    1 1        

Leiochone sp. I         1    

Lumbrineris aniara I   1 3 3 4 3 8    

Macrochaeta clavicornis I   1    1       

Magelona minuta II        1      

Maldanidae II        1 2    

Mediomastus fragilis IV       1 1 6    

Melinna elisabethae II        3 2    

Microclymene tricirrata I       11 63 35    

Myriochele danielsseni II       52 26 40    

Neogyptis rosea II   1           

Nereididae -         1    

Nereimyra punctata IV   2 2 2        

Nereimyra punctata/woodsholea IV            1 1 

Nicomache sp. I       1 1      

Notomastus latericeus I   7 8 6 2 5 6    

Ophelina modesta III   1           

Ophryotrocha maculata IV   1           

Ophryotrocha sp. IV   2           

Oweniidae III           1 1  

Oxydromus vittatus -   3 6        1 1 

Paradoneis lyra II       17 16 8    

Paramphinome jeffreysii III       2 1 4 16 2 3 

Parexogone hebes I     1 2  3    

Pectinaria auricoma II       9 11 18    

Pectinaria koreni IV   2 5 4  2      

Pholoe baltica III       1 2 4    

Pholoe indet. - X      1      

Pholoe inornata III    1     1    

Phyllodoce groenlandica III         2    

Phyllodoce maculata IV     2        

Phyllodoce mucosa V     2        

Phyllodoce rosea I       2 3 3    

Phyllodoce sp. -   2 1          

Pista cristata II       23 9 8    
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Haukåvika 2020 NSI-

klasse 

  A1 A2 A3 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

Polycirrus plumosus II   8 3          

Polycirrus sp. -         1    

Polynoidae -   1 2          

Polyphysia crassa III           1 3 3 

Praxillella affinis I       5 12 8    

Prionospio cirrifera III   11 15 4 70 98 96    

Prionospio fallax II       78 57 34 1 5 13 

Protodorvillea kefersteini IV   2           

P. aff. paucibranchiata IV   18 12 5 725 902 820  1 3 

Sabellidae II            1  

Scalibregma inflatum III   3 5 9        

Scolelepis korsuni I   1 1          

Siboglinum fiordicum I       7 50 23    

Sigalionidae juv. -             1 

Sige fusigera III       2 4 2    

Sosane wireni I   1           

Sphaerodoropsis philippi -         1    

Sphaerodorum gracilis II         1    

Spio decorata II   3 1 1   1    

Spiophanes kroyeri III       1 2 1    

Spiophanes kroyeri juv. III       453 309 342    

Sthenelais sp. I       2 3 1    

Streblosoma intestinale I       30 38 31    

Syllis cornuta III       4 6 2    

Terebellidae -       3 3 2    

Terebellides sp. -     1 1  2    

Tharyx killariensis II       8 9 12    

Trichobranchus roseus I       2 2 7    

MOLLUSCA                       

Abra indet. juv. - X   1        

Abra nitida III   1  3   1    

Akera bullata -         2    

Antalis entalis I       5 4 3    

Aporrhais pespelecani juv. -         1    

Astarte montagui I       1 1      

Chaetoderma nitidulum II        2      

Cylichna cylindracea II       14 21 5    

Euspira nitida II         3    

Gastropoda sp.1 juv. -        1      

Gastropoda sp.2 juv. -         2    

Hermania sp. juv. -   19 14 4 6 9 3    

Hiatella sp. -   1     1      

Hiatella sp. juv. -       3 1      

Kelliella miliaris III            5 3 
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Haukåvika 2020 NSI-

klasse 

  A1 A2 A3 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

Lucinoma borealis I        3 1    

Lyonsia norwegica -        3      

Mendicula ferruginosa I        1      

Myrtea spinifera II       3 1 3    

Mytilus edulis juv. IV     1 1       

Odostomia sp. -        1      

Parathyasira equalis III            11 10 

Parathyasira equalis juv. III            6 2 

Parvicardium minimum I       2 1      

Parvicardium minimum juv. I        1 1    

Parvicardium pinnulatum juv. III        1 1    

Sorgenfreispira brachystoma -         1    

Thracia sp. juv. II         1    

Thyasira flexuosa III     1 29 36 21    

Thyasira flexuosa juv. III   18 14 12 15 10 7  1  

Thyasira obsoleta I        1      

Thyasira sarsii IV     1 1    7 6 14 

Thyasira sarsii juv. IV    2   1 3   1 26 33 

Thyasiridae indet. - X  1   1 2 3 1 10 8 

Turritellinella tricarinata II         1    

Varicorbula gibba IV   5 7 2 1       

Varicorbula gibba juv. IV   2 1 1        

CRUSTACEA                       

Ampelisca diadema I   1 1          

Ampelisca tenuicornis I       2 2 6    

Aoridae -     1 1       

Calanoida - X     1     2 2 

Crustacea larvae - X 1      3    

Diastylis cf. cornuta I       1       

Diastylis laevis -   6 8          

Diastylis lucifera III        1      

Eudorella truncatula II       1 1 1    

Harpinia antennaria I       29 32 18    

Lysianassoidea I       2  1    

Phtisica marina -   2 2   5 12 7    

Tanaidacea I       1       

Westwoodilla caecula I       2 2      

ECHINODERMATA                       

Amphipholis squamata I       5 5 12    

Amphiura chiajei II       7 13 10    

Amphiura filiformis III       6 6 5    

Amphiura indet. juv. - X       1    

Amphiura sp. III     1        

Amphiura sp. juv. III            1  
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Haukåvika 2020 NSI-

klasse 

  A1 A2 A3 

Taksa merket med X inngår ikke i statistikk   a b c a b c a b c 

Echinocardium flavescens I        1 2    

Echinoidea regulær juv. -       2 2      

Labidoplax buskii II    2 2 37 66 44    

Labidoplax media -         2    

Leptosynapta inhaerens II   12 7 13        

Ophiocten affinis cf. juv. III   1 2 1 14 12 10    

Ophiocten affinis juv. III       30 25 19    

Ophiura albida II        5      

Ophiura cf. albida juv. II       1       

Ophiuroidea indet. juv. - X     1 2 3    

Pseudothyone raphanus juv. -        3 1    

Spatangoida juv. -    1          

BRYOZOA                       

Bryozoa - X     x x x    

ASCIDIACEA                       

Ascidiacea sp.1 I       4 1 4    

Ascidiacea sp.2 I        1      

Ascidiacea sp.3 I        1      

PYCNOGONIDA                       

Anoplodactylus petiolatus I       1 5 6    

HEMICHORDATA                       

Enteropneusta I       2 2 3    

PHORONIDA                       

Phoronis sp. I   1 1 1 6 8 10    
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Vedlegg 3. Artsliste for fjøresamfunn ved Haukåvika 21. juli 2020. + = identifisert på laboratoriet, 1 = 

enkeltfunn, 2 = 0–5 % / < 5 individ/m2, 3 = 5–25 % / 5–20 ind/m2, 4 = 25–50 % / 20–125 ind/m2, 5 = 

50–75 % / >125 ind/m2, 6 = 75–100 %. 

Stasjon S1 S2 S3  Stasjon S1 S2 S3 

GRØNNALGER        RAUDALGER       

Cladophora rupestris 3 5 6  Carradoriella elongata     2 

Cladophora sericea   2 2  Ceramium sp     + 

Cladophora sp 3      Chondrus crispus 2 3 3 

Prasiola stipitata 3   2  Cruoria sp     2 

Ulva sp 3 3    Hildenbrandia rubra 6 6 6 

Antall grønnalger 4 3 3  Leptosiphonia fibrillosa 2 2 + 

         Mastocarpus stellatus 2   2 

BRUNALGER        Rhodomela confervoides     2 

Ascophyllum nodosum 6 6 6  Vertebrata fucoides   2 2 

Chorda filum 2 2    Rød skorpeformet kalkalge 2 2 2 

Dictyosiphon foeniculaceus +   2  Antall raudalger 5 5 10 

Ectocarpus sp   3 2      

Elachista fucicola 2 2 2  FAUNA       

Fucus serratus 6 6 6  Dekningsgrad:       

Fucus spiralis 4 3 6  Dynamena pumila   2   

Fucus vesiculosus 5 4 5  Mytilus edulis 4 3 2 

Laminaria hyperborea     3  Semibalanus balanoides 2   2 

Pelvetia canaliculata     6  Spirorbis spirorbis 3 3 2 

Pilayella littoralis   3    Antal:       

Saccharina latissima     2  Carcinus maenas   1   

Spermatochnus paradoxus   2 +  Littorina littorea 3 3   

Sphacelaria sp     +  Palaemon sp.   1   

Spongonema tomentosum     +  Patella vulgata 2 2   

Stictyosiphon tortilis     +  Antall dyrearter 5 7 3 

Antall brunalger 7 9 14      
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Vedlegg 4. Stasjonsskjema for fjærestasjoner ved Haukåvika i 2020. 

 

Stasjonsskjema

Stasjonsnavn: Dato:

Vanntype: Tid:

Koordinattype: Vannstand over lavvann:

Pos nord: Tid for lavvann:

Pos øst: Feltpersonell:

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2 Poeng: 6

Skydekke (%): 90

Lysforhold: Middels

Vind: Bris

Sikt i sjøen: 3 m

Bølgehøyde: 0,3-0,5 m

Himmelretning: N

Turbid vann? (ikke antropogent)

S1 21.07.2020

M4 12:30

WGS84 1,7 m

61 37,941 06:00

5 13,972 JT

Beskrivelse av fjøra

Sandskuring?

Isskuring?

Dominerende fjæretype (habitat)

Små kløfter/sterkt oppsprukket fjell/overheng/platformer Ja = 4

Oppsprukket fjell Ja = 3 3

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Bratt/vertikalt fjell Ja = 2

Uspesipisert hardt substrat / glatt fjell Ja = 2

Små og store steiner Ja = 1

Singel/grus Ja = 0 Poeng: 3

Andre fjæretyper (subhabitat)

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

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % > 100 cm dyp) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitattyper (spesifiser) Ja = 2

Sum poeng: 12

Fjærepotensial: 1,21

Ingen Ja = 0 0 Poeng: 0

Merknader
Justering for norske forhold: 3
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Stasjonsskjema

Stasjonsnavn: Dato:

Vanntype: Tid:

Koordinattype: Vannstand over lavvann:

Pos nord: Tid for lavvann:

Pos øst: Feltpersonell:

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2 Poeng: 6

Skydekke (%): 90

Lysforhold: Middels

Vind: Stille

Sikt i sjøen: 3 m

Bølgehøyde: 0 m

Himmelretning: NV

Turbid vann? (ikke antropogent)

S2 21.07.2020

M4 11:30

WGS84 1,58 m

61 37,895 06:00

5 13,748 JT

Beskrivelse av fjøra

Sandskuring?

Isskuring?

Dominerende fjæretype (habitat)

Små kløfter/sterkt oppsprukket fjell/overheng/platformer Ja = 4

Oppsprukket fjell Ja = 3 3

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Bratt/vertikalt fjell Ja = 2

Uspesipisert hardt substrat / glatt fjell Ja = 2

Små og store steiner Ja = 1

Singel/grus Ja = 0 Poeng: 3

Andre fjæretyper (subhabitat)

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

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % > 100 cm dyp) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitattyper (spesifiser) Ja = 2

Sum poeng: 12

Fjærepotensial: 1,21

Ingen Ja = 0 0 Poeng: 0

Merknader
Justering for norske forhold: 3
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Stasjonsskjema

Stasjonsnavn: Dato:

Vanntype: Tid:

Koordinattype: Vannstand over lavvann:

Pos nord: Tid for lavvann:

Pos øst: Feltpersonell:

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2 Poeng: 6

Skydekke (%): 90

Lysforhold: Middels

Vind: Stille

Sikt i sjøen: 3 m

Bølgehøyde: 0,1 m

Himmelretning: N

Turbid vann? (ikke antropogent)

S3 21.07.2020

M4 10:25

WGS84 1,3 m

61 37,770 06:00

5 13,507 JT

Beskrivelse av fjøra

Sandskuring?

Isskuring?

Dominerende fjæretype (habitat)

Små kløfter/sterkt oppsprukket fjell/overheng/platformer Ja = 4

Oppsprukket fjell Ja = 3 3

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Bratt/vertikalt fjell Ja = 2

Uspesipisert hardt substrat / glatt fjell Ja = 2

Små og store steiner Ja = 1

Singel/grus Ja = 0 Poeng: 3

Andre fjæretyper (subhabitat)

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

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % > 100 cm dyp) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitattyper (spesifiser) Ja = 2

Sum poeng: 12

Fjærepotensial: 1,21

Ingen Ja = 0 0 Poeng: 0

Merknader
Justering for norske forhold: 3
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