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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Franzefoss AS, avd. Eide utført en undersøkelse av 

miljøgifter i biota, og undersøkt utbredelsen av PFAS i området rundt Franzefoss avd. Eide. Dette er en 
undersøkelse for å supplere resipientundersøkelsen som ble gjort utenfor Eide i 2017. I 2017 fant en 

forhøyede verdier bromerte flammehemmere (bromerte difenyletere), kvikksølv og ΣPCB7 i fisk og 

albuesnegl, og det ble blant annet oppdaget noe høye verdier i av PFAS i sedimentet. Miljødirektoratet 
har derfor komme med krav om å undersøke miljøgifter i biota, og å avdekke utbredelsen av PFAS i 

sediment i et større område rundt Franzefoss, avd Eide. Alle data er lagt inn i Vannmiljø-  

 

Ettersom det har vært lav forekomst av blåskjell i området, har en tidligere undersøkt albuesnegl. Siden 
blåskjell regnes som en av de beste organismene for undersøkelse av miljøgifter i biota, har vi ved denne 

undersøkelsen satt ut bur med kommersielle blåskjell i tillegg til å ta prøver fra albuesnegl på to 

stasjoner. Prøvetaking av sediment, albuesnegl og utsett av blåskjell ble gjort 3. juni 2020. Blåskjellene 
ble hentet inn etter i underkant av 150 dager. I tillegg ble det fanget fisk av en lokal fisker i Høgøyosen 

og Eidesosen, dessverre fikk en ikke nok fisk fra områdene, og etter råd fra Miljødirektoratet ble prøvene 

fra begge områdene slått sammen til en prøve.   
 

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

 

Rådgivende Biologer AS takker Franzefoss AS, avd. Eide ved Hilde Nymark Rasmussen for oppdraget 
og Leon Pedersen for god hjelp ved prøvetaking og utsetting og innhenting av blåskjellrigger.  

 

 
Bergen, 8. februar 2021 
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SAMMENDRAG 

Økland, I. E. 2021. Supplerende Miljøundersøkelser Franzefoss Eide 2020. PFAS i sedimenter og 

miljøgifter i organismer. Rådgivende Biologer AS, rapport 3309, 72 sider, ISBN 978-82-8308-
807-6. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Franzefoss AS, avd. Eide utført en undersøkelse for å 
kartlegge utbredelsene av PFAS-forbindelser i sjøområdene rundt Franzefoss Eide, etter funn av 

forhøyede PFAS-verdier ved resipientundersøkelsen i 2017. Det er også gjort en undesøkelse av 

spredning av miljøgifter til organismer i området ved å undersøke albuesnegl, fiskefilet og fiskelever, 

samt utsatte blåskjell.  
 

Franzefoss avd. Eide ligger på vestsiden av Sotra, 2 km fra åpent hav og er delvis skjermet for havet av 

noen øyer. Franzefoss Gjenvinning, avdeling Eide behandler blant annet slam, kaks og oljeholdig vann 
fra oljeindustri. Eide deponi er den del av anlegget. Det er to deponi i området. Et som ikke har vært i 

drift siden 2009, der det tidligere ble deponert kommunalt avfall, og et der det på nåværende tidspunkt 

blir deponert uorganisk masser, hovedsakelig tørrstoff som gjenstår etter olje og vann er gjenvunnent 
fra borekaks. Utslippspunktet fra vannrenseanlegget ligger på 31 meters dyp ut i Eidesosen. 

Utslippsledningen for deponiet ligger parallelt med denne. 

 

Sedimentprøver og prøver av albuesnegl ble tatt i begynnelsen av juni 2020, da det også ble satt ut 
blåskjell på tre stasjoner i ulik avstand til utslippspunktet. Blåskjellene ble hentet opp igjen i slutten av 

oktober 2020. Det ble også hentet ut fisk fra området i denne perioden. 
 

Det ble funnet PFOS-konsentrasjoner som lå over grenseverdien for prioriterte stoffer i sedimentet på 

alle stasjonene sør og nord for Franzefoss Eide. Konsentrasjonene lå innenfor "moderat" tilstandsklasse. 
Det var bare stasjonen mot vest utenfor Svekksteinen (St3) som hadde konsentrasjoner under 

grenseverdien, tilsvarende "god" tilstandsklasse. Konsentrasjonen av PFOA lå innenfor "god" 

tilstandsklasse, og under grenseverdien for vannregionspesifikke stoffer på alle stasjonene. De to 

stasjonene i Sekkingstadosen sør for Franzefoss Eide hadde de høyeste totalkonsentrasjonene av PFAS-
stoffer. Det ser ut som at PFAS-forbindelser blir spredt via strømmen langs kysten mot nord og sør, og 

ender i dypområder i bassenger, mens det i mindre grad blir spredt mot vest.  

 
I blåskjell ble det funnet totalkonsentrasjoner av bromerte flammehemmere (BDE) som lå over 

grenseverdien for prioriterte stoffer på alle stasjonene, men siden 0-prøven, dvs. analyse av skjell før 

utsett, hadde en av det høyeste verdiene er det vanskelig å vurdere om blåskjellene har tatt opp BDE fra 
utslippet. Dersom en inkluderer målinger som ligger under kvantifikasjonsgrensen, hadde albuesnegl-

prøvene også verdier som lå over grenseverdien. ∑PCB 6 ble verken funnet i albuesnegl eller 

blåskjellprøver når målinger under kvantifikasjonsgrensen ble ekskludert, men når disse ble inkludert lå 

konsentrasjonen over grenseverdien for ∑PCB 7 for vannregion spesifikke stoffer i alle prøvene. Både 
filet og lever i blandprøven av fisk fra Eidesosen og Høgøyosen hadde kvikksølvkonsentrasjoner over 

grenseverdien for prioriterte stoffer i biota. Det ble funnet høye konsentrasjoner av sum BDE og ∑PCB 

6 i lever, med verdier som var langt over grenseverdiene for BDE og ∑PCB 7. I filet lå konsentrasjonen 
av sum BDE og ∑PCB 6 over grenseverdiene når målinger under kvantifikasjonsgrensen ble tatt med, 

men under grenseverdiene når disse målingene ble tatt ut.  Siden ikke all fisken var bunnfisk, kan ikke 

andre kilder til miljøgifter utelukkes, men siden stoffene går igjen i albuesnegl også er det trolig 

spredning av disse stoffene i området. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Franzefoss avd. Eide ligger på vestsiden av Sotra, 2 km fra åpent hav og er delvis skjermet for havet av 

noen øyer (figur 1). Eide deponi som er en del av anlegget ved Franzefoss, avd. Eide ligger i en delvis 
utsprengt dal, Langedalen, som i nord munner ut i Skjervika. Utslippspunktet fra vannrenseanlegget er 

går ut  i Eidesosen på 31 meters dyp. Utslippsledningen for deponiet ligger parallelt med utslippsledning 

for Resoil. Fra utslippene skrår terrenget nokså bratt nedover i retning vest. Like nedenfor 
avfallsdeponiet går det en smal renne mellom land og Djupålsøyna, som i sør grunnest opp mot litt over 

40 m dyp inn til Høgøyosen. Mot nord utvider rennen seg, og det dybdes nedover til over 180 meters 

dyp ca. 1 km nordnordvest for Eide deponi. Eidesosen er et dypbasseng som mot sør og vest er omgitt 

av øyer med forholdsvis grunne terskler inn til tilstøtende sjøområder. Eidesosen er relativt åpen mot 
nordvest med et terskeldyp på over 100 meter dyp inn til et nytt basseng i retning Havrøyna. Dette 

bassenget er videre relativt åpent og dypt i retning sørvest, med et terskeldyp på ca. 85 m ut mot havet. 

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

VANNFOREKOMSTEN 

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

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

1m. Marsteinsålen -Svartskjærosen dekker området fra Svartskjærosen sør for Turøy til Marsteinsålen 
nord for Marsteinen (figur 1). Vannforekomsten Sekkingstadosen er betydelig mindre og dekker bare 

Sekkingstadosen som ligger rett sør for Franzefoss Eide. Begge vannforekomstene har ifølge vann-

nett.no "moderat" økologisk tilstand og "dårlig" kjemisk tilstand, begge med lav presisjon.  
 

FRANZEFOSS, AVD. EIDE 

Franzefoss Gjenvinning, avdeling Eide behandler blant annet boreslam, kaks og oljeholdig vann 

fra oljeindustri (www.franzefoss.no). Eide deponi er den del av anlegget og eies og drives av Franzefoss 

Gjenvinning AS. Fra konsesjonen av 29. juni 2009 er deponiet definert som deponi i kategori 2, Deponi 

for ordinært avfall, og kategori 3, inert avfall Det er to deponi i området. 

 
Det gamle deponiet ble etablert som avfallsdeponi for husholdnings- og næringsavfall i 1981, og var 

dimensjonert til å ta imot 460 000 m³ avfall. Deponiet hadde ikke bunntetting. Deponiet inneholder en 

blanding av avfall fra 25 år, hvor de største mengdene avfall kom i perioden 2004–2008. Det gamle 
deponiet ble også avsluttet med duk og toppdekke og har overvanns-drenering. 

 

Det nye deponiet ligger i et gammelt steinbrudd like vest for eksisterende fylling. Det er ca. 600 000 m³ 
stort og ble tatt i bruk i 2009. Deponiet har dobbel bunntetting, mens det er gitt dispensasjon fra kravet 

om dobbel sidetetting. Arealet av nytt deponi er mindre, og sigevannsmengden blir derfor langt mindre 

enn det gamle deponiet. Sigevannet renses i et fellingsanlegg. Denne nye fyllingen har en forventet 

levetid på ca. 20 år med dagens drift og forventes å være avsluttet innen år 2030. Fram til midten av 
2010 ble det deponert biologisk nedbrytbart avfall, men etter dette har deponiet hovedsakelig vært brukt 

til lett forurensede uorganiske masser. På nåværende tidspunkt blir det deponert uorganisk masse, og 

største fraksjon er tørrstoff som gjenstår etter olje og vann er gjenvunnent fra borekaks.  
 

http://www.franzefoss.no/
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Figur 1. Øverst: Oversiktskart med Franzefoss avd Eide. Nederst til venstre: Oversikt over 

vannforekomstene med Franzefoss Eide inntegnet. Nederst til høyre: dybdeforhold utenfor Franzefoss, 

avd Eide deponi, basert på opploddinger ved tidligere undersøkelser. 

Franzefoss Eide Franzefoss Eide 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

For denne undersøkelsen er det benyttet metodikk og vurdering av resultater i henhold til EUs 

vanndirektiv for økologisk og kjemisk klassifisering av tilstand. Gjeldene veiledere er vannforskriftens 
veileder 02:2018 "Klassifisering av miljøtilstand i vann", samt NS-EN ISO 5667-19:2004 «Prøvetaking 

del 19: veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder». I tillegg er vurdering av miljøgifter vurdert 

etter M-608:2016 "Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota- revidert 2020". 
 

SEDIMENT 

Prøvetaking er utført i henhold til NS-EN ISO 5667-19:2004 “Veiledning i sedimentprøvetaking i 

marine områder" 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).  Ved 
prøvetaking av sediment som skal til kjemisk analyse skal sedimentoverflaten være uforstyrret for at 

prøven skal oppfylle akkrediteringskrav, med det kan være en risiko for at dette ikke skjer, ofte som 

følge av overfylt grabb. For å minske sjansen for å få prøve som ikke er godkjent benytter vi en 
modifisert grabb vi har god erfaring med.  

 

På hver stasjon er det tatt fire grabbhugg for analyse av ulike poly- og perfluoralkyl-forbindelser (PFAS) 

per stasjon. Det ble tatt ut materiale for analyse fra den øverste cm av fire parallelle prøver fra hver 
stasjon, som så ble samlet i en blandprøve. Sedimentprøvene ble oppbevart mørkt og kjølig før de ble 

sendt til analyse.  

 

PRØVESTASJONAR 

For å undersøke utbredelsen av PFAS-forbindelser i området rundt Franzefoss avdeling Eide ble 
stasjonene plassert i dypområder i omkringliggende basseng (figur 2, tabell 1). I tillegg ble en stasjon 

plassert helt nord i Eidesosen.   

Tabell 1. Posisjoner (WGS 84) og djup for stasjonene ved granskinga. 

Stasjon Posisjon nord Posisjon øst Dyp (m) Avstand til utslippet (m) 

S1 60°24,896' 04°56,905' 146 3220 
S2 60°23,837' 04°57,337' 180 1250 

S3 60°23,373' 04°55,868' 160 1850 

S4 60°22,234' 04°57,585' 135 1860 

S5 60°21,824' 04°58,145' 163 2620 

 

Stasjon S1 ble plassert i et dypområde i Landroosen nord for Eidesosen. Stasjon S2 ble lagt til et 

dypområde helt nord i Eidesosen. Stasjon S3 ble plassert i et dypområde vest for Svekksteinen og stasjon 
S4 og S5 ble lagt henholdsvis nordvest og midt i Sekkingstadosen.    
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Figur 2. Oversikt over sedimentstasjoner prøvetatt ved denne undersøkelsen og ved 

resipientundersøkelsen i 2017 (Tveranger mfl. 2018) 

BIOTA 

Tidligere har en undersøkt biota i form av albuesnegl på seks stasjoner og fisk fra to stasjoner (Tveranger 

mfl. 2018).  To av seks albuesneglstasjone, A2 og A5, ble undersøkt ved denne undesøkelsen  (tabell 2, 
figur 3). Det ble samlet inn fisk fra Eidesosen og Høgøyosen ved hjelp av ruser, dessverre fikk en ikke 

tilstrekkelig fisk i de to områdene, og prøvene ble derfor slått sammen til en blandprøve. Flertallet av de 

fiskene en fikk opp hadde ikke den anbefalte størrelsen, og var heller ikke typisk stedegen bunnfisk. 
Dette har også vært et problem ved tidligere undersøkelser. Artene som ble brukt i blandprøven var: 

lange, sypike, lombre, torsk og pigghå med størrelser mellom 20 og 100 cm. Resultatene av 

miljøgiftsanalysene fra fisk må derfor sees som en indikasjon på konsentrasjoner av miljøgifter i 

området. 
 

Ved denne undersøkelsen har vi undersøkt miljøgifter i utsatte blåskjell. Blåskjell blir regnet som en av 

de beste organismene for å overvåke miljøgifter i marine miljø. Det er lite stedegne blåskjell i området 
og en valgte derfor å sette ut norske kommersielle blåskjell fra Norges Skjell AS i Trøndelag. 

Blåskjellene ble kjøpt på en lokal butikk, og ble hentet når de ankom butikken.  
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Tabell 2. Posisjoner (WGS 84) og djup for stasjonene ved undersøkelsen. 

Stasjon Posisjon nord Posisjon øst Dyp (m) Avstand til utslippet (m) 

Blå1 60°23,244' 04°57,838' 60 30 

Blå2 60°23,031' 04°57,552' 40 470 
Blå3 60°23,704' 04°58,025' 40 870 

A2 60°23,291' 04°57,918' Fjæresone 120 

A5 60°22,961' 04°57,560' Fjæresone 570 

 

 

Figur 3. Oversikt over utsatte blåskjellrigger og stasjoner for albuesneglprøvetaking. 

Tre rigger med blåskjell ble satt ut i Eidesosen i ulik distanse fra utslippet (tabell 2). Veileder 02:2018 

anbefaler en eksponeringstid på minst 90 dager. Blåskjell ble satt ut 3. juni 2020 og ble hentet opp 27. 

oktober 2020, etter knapt 150 dager. Blåskjellriggene ble kontrollert en gang i august 2020. Da 

blåskjellene ble hentet opp ble det oppdaget at det var stor dødelighet blant skjellene, og ca ¾ av 
skjellene var tomme. Årsaken til dødeligheten er ukjent. Det kan være sykdom, og i en tett populasjon 

vil dette føre til høy dødelighet. Det var også høy grad av påvekst av sekkedyr (tunikater) på riggene, 

og dette kan kanskje ha ført til redusert oksygentilførsel i riggene (figur 4). 
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Figur 4. Bilder av en av riggene når den ble hentet opp i oktober. Det var mye påvekst av sekkedyr 

En delprøve av skjellene fra blåskjelloppdrettet ble ikke satt ut (0-prøve), men ble fryst ned på ca. -22°C 

og levert til analyse i frossen tilstand sammen med albuesnegl. Dette ble gjort som kontroll, for å 

undersøke utgangsinnholdet av miljøgifter i de utsatte blåskjell. Prøvene av blåskjell fra riggene ble 
oppbevart kaldt over natten etter opptak, før de ble levert til analyse. 

 

Kjemiske analyser av biota ble gjennomført av Eurofins Environment Testing Norway AS, avdeling 

Bergen. Prøvene ble analysert for tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, 
tinn og sink) og organiske forbindelser (PAH (16), PCB (12+6), PFAS (22), PBDE (24) og tinnorganiske 

forbindelser (8)), samt tørrstoff og fettinnhold. For stoffgrupper er verdier for konsentrasjoner oppgitt 

både som ekskl. LOQ og inkl. LOQ. LOQ står får limit of quantification eller grense for sikker 
kvantifikasjon.  Konsentrasjonen ekskl. LOQ inneholder bare de verdiene som sikkert kan kvantifiseres, 

mens konsentrasjonen inkl. LOQ også inneholder verdier som ligger under sikker kvantifikasjon. Disse 

verdiene er tatt med slik at en kan vurdere verste mulige tilfelle. For sum PCB 6 er det oppgitt tre verdier: 

lower bound, medium bound og upper bound. For lower bound er målinger med konsentrasjoner som 
ligger under grensen for det som kan sikkert kvantifiseres gitt verdien 0, dette gir en konservativ 

vurdering av samlet konsentrasjon. For medium bound er målinger under kvantifikasjonsgrensen gitt en 

verdi tilsvarende LOQ-verdien/2. For upper bound er målingene under kvantifikasjonsgrensen gitt 
verdien til LOQ, dette vil gi en verste tilfelle konsentrasjon for stoffgruppen (EFSA 2018).  

 

VANNMILJØ 

Alle data for PFAS i sediment og miljøgifter i biota er lagt inn i vannmiljø databasen og kan finnes på 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/.  

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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RESULTAT 

SEDIMENT 

SKILDRING AV PRØVENE 

Prøvene er skildra i tabell 3 og figur 5 viser bilder av representative prøver fra de ulike stasjonene 

Tabell 3. Feltskildring av sedimentprøvene som ble samlet inn ved undersøkelsen. Sediment fra den 

øverste cm fra alle fire parallellene ble samlet til en blandprøve for analyse av PFAS-forbindelser. 

Godkjenning innebærer om prøven er innenfor standardkrav i høve til representativitet. 
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Skildring av prøvemateriale: 

S1 

A Ja 15 

Brungråe, myke og luktfrie prøver som hovedsakelig bestod av 

sand og silt. 

B Ja 16 

C 

D 

Ja 

Ja 

15 

15 

S2 

A Ja 17 

Brungråe, myke og luktfrie prøver som hovedsakelig bestod av 

sand og silt. 

B Ja 17 

C 

D 

Ja 

Ja 

16 

16 

S3 

A Ja 14 

Gråe, faste og luktfrie prøver som hovedsakelig bestod av sand 
med litt silt. 

B Ja 12 

C 

D 

Ja 

Ja 

11 

14 

S4 

A Nei 18 

Brun, myke og luktfrie prøver som bestod av mye mudder og 
silt. I bunnen av prøven var det noe sand.   

B Ja 14 

C 

D 

Ja 

Ja 

15 

17 

S5 

A Nei 18 

Brune, myke og luktfrie prøve som hadde et slør av svart 
sediment på toppen. Sedimentet bestod av mye mudder og silt.  

B Nei 18 

C 

D 

Nei 

Nei 

18 

18 

 

  



 

Rådgivende Biologer AS 12 Rapport 3309 

  
 

  
 

   

Figur 5. Bilder av representative prøver fra de ulike stasjonen. 

 

PFAS I SEDIMENTPRØVER 

Det fins bare tilstandsklasseinndeling og grenseverdi for forbindelsene perfluoroktansyre (PFOA) og 
perfluoroktylsulfonat (PFOS). Innholdet av PFOA var lavt på alle stasjonene, tilsvarende "god" 

tilstandsklasse. Innholdet av PFOS var noe høyt, tilsvarende "moderat" tilstandsklasse på alle stasjonene 

utenom på stasjon S3, der konsentrasjonen tilsvarer "god" tilstandsklasse. PFOS-innholdet på alle 
stasjonene lå over grenseverdien for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer. PFOS er regnet som 

et prioritert farlig stoff. De fleste undersøkte PFAS-forbindelsene lå under kvantifikasjonsgrensen. Total 

konsentrasjonen av PFAS lå mellom 2,9 og 9,8 µg/kg. Stasjonene i Sekkingstadosen, sør for Franzefoss 

Eide og stasjonen med den høyeste konsentrasjonen lå i dypområdet som lå 2,5 km sør for 
utslippspunktet. 

 

S1 S2 

S3 S4 

S5 
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Tabell 4. Innhold av PFAS og tørrstoff i de ulike prøvene. Tilstand er markert med farge, som tilsvarer 

tilstandsklassifisering i M-608:2018. GV: Grenseverdi for prioriterte eller vannregionspesifikke stoff 

etter Veileder 02:2018. Alle resultat er presentert i vedlegg 1 

Stasjon Enhet S1 S2 S3 S4 S5 GV 

4:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg <1,3 <1,3 <0,69 <1,7 <1,9  

Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg   <0,69    

Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg 0,14 0,16 0,091 <0,17 <0,19 0,71 

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg 0,70 0,55 0,22 0,73 0,59 0,23 

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg   <0,14    

Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg 0,25 0,38 0,14 0,35 <0,38  

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg <0,50 <0,52 <0,28 <0,68 3,7  

N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg <0,50 <0,52 <0,28 <0,68 <0,75  

Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg <0,25 <0,26 <0,14 <0,34 <0,38  

Sum PFAS µg/kg 4,7 4,7 2,9 6,0 9,8  

Tørrstoff % 24,4 23,5 44,0 17,9 16,1  

 

 

MILJØGIFTER I BIOTA 

Albuesnegl 

Innholdet av tungmetall i albuesnegl var generelt relativt likt på stasjon A2 og A5 (tabell 5). 
Konsentrasjonen av arsen, kadmium og sink var litt høyere enn i blåskjellprøvene, ellers var 

konsentrasjonene relativt like. Det finnes ikke grenseverdier for andre tungmetall enn kvikksølv for 

organismer. Kvikksølvkonsentrasjonen i begge albuesneglprøvene lå under grenseverdien.  

 
For de organiske PAH-forbindelsene blir benzo[a]pyren brukt som en markør, og bare denne har 

grenseverdi. Innholdet av benzo[a]pyren var under kvantifikasjonsgrensen i begge albusneglprøvene 

(tabell 5). ∑16 EPA-PAH ekskl. LOQ var på et ikke kvantifiserbart nivå i albuesnegl, mens 
konsentrasjonene inkludert LOQ var 67,2 µg/kg på begge stasjonene.  
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Innholdet av ∑BDE var ikke kvantifiserbart da kun verdier som var over kvantifiseringsgrensa var tatt 

med (tabell 5). Da målinger som gav utslag, men ikke lå over deteksjonsgrensen ble tatt med, lå 
konsentrasjonen over grenseverdien for BDE på begge stasjoner. BDE er regnet som et prioritert farlig 

stoff i henhold til EU's liste over prioriterte og prioriterte farlige stoffer (veileder 02:2018). 

Konsentrasjonen på stasjon A5 var 10 ganger høyere enn på stasjon A2  
 

Ved bruk av "lower-bound", der konsentrasjoner av stoff under kvantifikasjonsgrensen blir satt til 0, ble 

ikke PCB-gruppene WHO(2005)-PCB TEQ og sum 6 ikke dioksinlignende PCB påvist. For "medium-

bound" (verdier under kvantifikasjonsgrensen satt til halve kvantifikasjonsgrensen) og "upper-bound" 
(verdier under kvantifikasjonsgrensen satt til kvantifikasjonsgrensen) lå verdiene for WHO(2005)-PCB 

TEQ på henholdsvis 0,1 pg/g og 0,2 pg/g.  Konsentrasjon var relativt lik på A2 og A5. For ∑PCB 6 lå 

verdiene på henholdsvis 0,96 og 0,98 ng/g for A2 og A5 ved bruk av medium-bound, og 1,91 ng/g og 
1,95 ng/g da "upper-bound" ble brukt. Både med medium-bound- og upper-bound-verdier lå 

konsentrasjonene av ∑PCB 6 på stasjon A2 og A5 over grenseverdien for ∑PCB 7, der ∑PCB 6 inngår. 

Grenseverdien er i henhold til grenseverdier for vannregionspesifikke stoffer i vann, sedimenter og biota 
(veileder 02:2018)    

 

Det ble ikke funnet ∑PFOS/PFOA ekskl. LOQ på stasjon A2 og A5 (tabell 5). Konsentrasjonen av 

∑PFOS/PROA inkl. LOQ var 0,8 ng/g på begge stasjonene, dette er under grenseverdien for PFOS. ∑ 
oppgitte PFAS ekskl. LOQ var ikke kvantifiserbar i albuesnegl på stasjon A2 og A5. ∑ PFAS inkl. LOQ, 

der målinger under kvantifikasjonsgrensen ble tatt med, hadde konsentrasjon på 8,8 ng/g på begge 

stasjoner. Det ble funnet 0,228 ng/g tetrabrombisfenol A i albuesneglene fra stasjon A2 og 0,046 ng/g i 
albuesneglene fra stasjon A5. Det ble ikke funnet tinnorganiske forbindelse i albuesneglprøvene på det 

to stasjonene.  

 

Blåskjell 

Innholdet av tungmetall var lavt i blåskjell (tabell 5). Konsentrasjonene av tungmetall på de tre 

stasjonene Blå1, Blå2 og Blå var lavere eller på samme nivå som i 0-prøven, som er en delprøve som 

ble tatt ut og analysert før skjellene ble satt ut (Blå0). 
 

For de organiske PAH-forbindelsene blir benzo[a]pyren brukt som en markør, og bare denne har 

grenseverdi. Innholdet av benzo[a]pyren var under kvantifikasjonsgrensen for både 0-prøven og 
blåskjellene fra de tre blåskjellstasjonene (tabell 5). Konsentrasjonen av ∑16 EPA-PAH ekskl. LOQ 

var mellom 0,97 og 2,1 µg/kg. Stasjon Blå2 hadde den høyeste konsentrasjonen etterfulgt av Blå0. For 

∑16 EPA-PAH inkl. LOQ lå konsentrasjonene mellom 67,7 og 71,0 µg/kg, med den høyeste 

konsentrasjonen på Blå2 og den laveste på Blå0. 
 

Det ble funnet ulike bromerte flammehemmere (BDE) i både Blå0 og på de tre stasjonene, og 

konsentrasjonen av ∑BDE lå over grenseverdiene både da målinger som ligger under 
kvantifikasjonsgrensen ble tatt med (inkl. LOQ), og da de ikke ble tatt med (ekskl. LOQ) (tabell 5). 

BDE er regnet som et prioritert farlig stoff. For ∑BDE (ekskl. LOQ) var konsentrasjonen litt høyere på 

Blå0 og Blå2 enn på de andre stasjonene, mens ∑BDE (inkl. LOQ) var relativt lik på alle stasjoner. 
Forbindelser som ble funnet i alle prøvene var BDE-47, BDE-49, BDE-99 og BDE-100, mens BDE-66 

ble funnet i blåskjellene fra stasjon Blå1 og Blå2. Det var flere enkeltforbindelser og BDE-stoffgrupper 

for blåskjellprøvene, og BDE-stoffgrupper i albuesnegl som ligger over grenseverdien for BDE. 

 
Det ble oppdaget flere PCB- forbindelser i alle prøvene, og for WHO(2005)-PCB TEQ (lower-bound) 

lå konsentrasjonene mellom 0,0018 og 0,003 pg/g, mens WHO(2005)-PCB TEQ (upper-bound) var 

mellom 0,0161 og 0,195 pg/g (tabell 5). Konsentrasjonen av ∑PCB 6 (lower-bound) var ikke 
kvantifiserbar i noen av blåskjellprøvene. Konsentrasjonen av ∑PCB 6 (medium-bound) var mellom 

0,773 og 0,943 ng/g, dette var over grenseverdien for ∑PCB 7, i henhold til grenseverdier for vannregion 

spesifikke stoffer i vann, sedimenter og biota. Den høyeste verdien ble funnet i Blå0, etterfulgt av Blå2. 

Konsentrasjonen av ∑PCB 6 (upper-bound) var mellom 1,55 og 1,89 ng/g. Igjen var konsentrasjonen 
høyest i Blå0 prøven, etterfulgt av Blå2.  
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Det ble ikke funnet ∑PFOS/PFOA ekskl. LOQ i noen av prøvene. Da målinger som lå under 
kvantifikasjonsgrensen ble tatt med var konsentrasjonen 0,8 ng/g på alle stasjoner. Det ble heller ikke 

funnet ∑PFAS ekskl. LOQ i noen av prøvene, mens konsentrasjonen av ∑PFAS inkl. LOQ var 8,8 ng/g 

på Blå0 og Blå3 og 9,5 ng/g på Blå1 og Blå2. Det ble ikke funnet tetrabrombisfenol A eller tinnorganiske 
forbindelser i noen av blåskjellprøvene. 

Tabell 5. Innhold av miljøgifter i albuesnegl (A2 og A5) og blåskjell Blå0: før utsett, Blå1-Blå3: stasjon 

1 til 3. Bare enkeltforbindelser som er detektert er tatt med, men samlet konsentrasjon for stoffgrupper 

er inkludert. Benzo[a]pyren er inkludert, siden denne er sett som en markør for PAH-forbindelser 
Fullstendig analyserapport er presentert i vedlegg 2. GV: Grenseverdien for Eu's prioriterte stoffer og 

prioriterte farlige stoffer i organismer eller grenseverdien for vannregionspesifikke stoffer i biota. LB: 

lower-bound, MB: medium-bound, UB: upper-bound, i.d.: ikke kvantifisert. 

Stasjon Enhet A2 A5 Blå0 Blå1 Blå2 Blå3 GV 

Fettinnhold % 1,56 1,72 0,43 0,92 0,639 8,46  

Arsen (As) mg/kg 7,7 5,1 3,2 2,4 2,4 2,3  

Bly (Pb) mg/kg 0,09 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07  

Kadmium (Cd) mg/kg 1,5 1,2 0,14 0,1 0,08 0,1  

Kobber (Cu) mg/kg 1,3 1,8 1,1 0,8 0,7 0,8  

Krom (Cr) mg/kg 0,09 0,10 0,13 0,07 0,33 0,07  

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,01 0,01 0,017 0,01 0,009 0,01 0,02 

Sink (Zn) mg/kg 18 15 12 10 9,8 11  

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

Fluoranten µg/kg <0,3 <0,3 0,879 <1,0 <1,2 <1,3 30 

Benzo(a)pyren µg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 5 

Krysen µg/kg <0,3 <0,3 0,42 0,412 0,679 0,421  

Benzo[b/j]fluoranten µg/kg <0,3 <0,3 0,424 0,554 1,04 0,586  

Benzo[ghi]perylen µg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,342 <0,3  

Sum 16 EPA-PAH eksl. LOQ µg/kg i.d i.d 1,72 0,966 2,06 1,01  

Sum 16 EPA-PAH inkl. LOQ µg/kg 67,2 67,2 67,7 68,2 71,0 68,7  

2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47) ng/g <0,003 <0,003 0,03 0,0199 0,0286 0,0187  

2,2',4,5'-TetraBDE (BDE-49) ng/g <0,002 <0,002 0,007 0,0074 0,011 0,0068  

2,3',4,4'-TetraBDE (BDE-66) ng/g <0,0017 <0,0019 <0,002 0,0022 0,0032 <0,0018  

2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99) ng/g <0,003 <0,004 0,018 0,0051 0,0154 0,0056  

2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100) ng/g <0,003 <0,004 0,009 0,0072 0,0087 0,0067  

2,2',4,4',5,6'-HeksaBDE (BDE-154) ng/g <0,005 <0,006 0,007 <0,006 <0,006 <0,006  

Sum av analysert TriBDEs (eks. LOQ) ng/g i.d i.d i.d i.d 0,004 i.d  

Sum av analysert TriBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,003 0,004 0,005 0,0038 0,0059 0,0036  

sum TetraBDEs (eksl. LOQ) ng/g i.d i.d 0,037 0,030 0,043 0,026  

sum TetraBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,0109 0,0103 0,043 0,033 0,047 0,031  

sum PentaBDEs (eksl. LOQ) ng/g i.d i.d 0,027 0,012 0,024 0,012  

sum PentaBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,017 0,019 0,039 0,024 0,035 0,023  

sum HexaBDEs (eksl. LOQ) ng/g i.d i.d 0,007 i.d i.d i.d  

sum HexaBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,021 0,023 0,025 0,023 0,023 0,022  

sum HeptaBDEs (eksl. LOQ) ng/g i.d i.d i.d i.d i.d i.d  

sum HeptaBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,026 0,030 0,030 0,029 0,028 0,027  

Sum av analysert OktaBDEs (eks. LOQ) ng/g i.d i.d i.d i.d i.d i.d  

Sum av analysert OktaBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,034 0,039 0,04 0,038 0,038 0,036  

Sum av analysert NonaBDEs (eks. LOQ) ng/g i.d i.d i.d i.d i.d i.d  

Sum av analysert NonaBDEs (inkl. LOQ ng/g 0,069 0,077 0,080 0,108 0,094 0,084  
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Stasjon Enhet A2 A5 Blå0 Blå1 Blå2 Blå3 GV 
Sum BDE (eksl. LOQ) ng/g i.d i.d 0,0715 0,0418 0,0709 0,0378 0,0085* 

Sum BDE (inkl. LOQ) ng/g 0,0352 0,394 0,462 0,484 0,480 0,406 0,0085* 

PCB 105 pg/g <12,4 <12,7 13,8 17,9 23,2 19,4  

PCB 118 pg/g <44,6 <45,6 45,9 55,2 70,5 59,0  

PCB 157 pg/g <1,31 <1,34 <1,29 1,45 1,63 1,82  

PCB 167 pg/g <3,50 <3,58 <3,46 <2,96 3,71 4,62  

WHO(2005)-PCB TEQ (LB) pg/g i.d i.d 0,0018 0,0022 0,0030 0,0026  

WHO(2005)-PCB TEQ (MB) pg/g 0,099 0,101 0,098 0,085 0,095 0,082  

WHO(2005)-PCB TEQ (UB) pg/g 0,197 0,202 0,195 0,168 0,187 0,161  

Sum 6 ikke dioksinlignende PCB (LB) ng/g i.d i.d i.d i.d i.d i.d 0,6** 

Sum 6 ikke dioksinlignende PCB (MB) ng/g 0,955 0,977 0,943 0,809 0,901 0,773 0,6** 

Sum 6 ikke dioksinlignende PCB (UB) ng/g 1,91 1,95 1,89 1,62 1,80 1,55 0,6** 

Sum oppgitte PFAS eksl. LOQ ng/g i.d i.d i.d i.d i.d i.d  

Sum oppgitte PFAS inkl. LOQ ng/g 8,8 8,8 8,8 9,5 9,5 8,8  

Sum PFOS/PFOA eksl LOQ ng/g i.d i.d i.d i.d i.d i.d 9,1*** 

Total PFOS/PFOA inkl LOQ ng/g 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,1*** 

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) ng/g 0,228 0,0455 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04  

Tinnorganiske forbindelser ng/g i.d i.d i.d i.d i.d i.d 150 

* Grenseverdien for BDE er brukt for totalkonsentrasjon, stoffgrupper og enkeltforbindelser 

** ∑ PCB 7: inneholder ∑ PCB 6 + PCB 118 

*** Grenseverdi PFOS 

 

Fisk 

Innholdet av tungmetall var generelt lavt i både blandprøvene av filet og av lever (tabell 6).  Det var litt 

høye konsentrasjoner av arsen, spesielt i filet, og sink i lever. 

 
Det ble ikke funnet PAH-forbindelser i filet eller lever, og ∑ 16-EPA ekskl. LOQ var ikke kvantifiserbar 

(tabell 6). Da målinger som lå under kvantifikasjonsgrensen ble tatt med (∑ 16-EPA inkl. LOQ) var 

konsentrasjonene på henholdsvis 67,4 og 70,0 µg/kg for filet og lever.  
 

Det ble funnet bromerte difenyletere i både filet og lever (tabell 6). I filet ble det funnet BDE-47, som 

lå under grenseverdien for BDE, mens det i lever ble funnet BDE-47, BDE-49, BDE-66, BDE-71, BDE-

77, BDE-99, BDE-119, BDE-100, BDE-126, BDE-153, BDE-154, og de flest lå over grenseverdien. 
Konsentrasjonen av ∑BDE ekskl. LOQ var 0,0053 ng/g i filet og 19,4 ng/g i lever. Konsentrasjonen i 

filet var under grenseverdien, mens konsentrasjonen i filet var over 1000 ganger høyere enn 

grenseverdien. Da målinger som lå under kvantifikasjonsgrensen ble tatt med lå også konsentrasjonen i 
filet over grenseverdien for BDE. BDE er regnet som et prioritert farlig stoff. 

 

Det ble funnet flere PCB-forbindelser i både filet og lever (tabell 6). Konsentrasjonen av WHO(2005)-
PCB TEQ i filet var henholdsvis 0,007 og 0,21 pg/g ved lower-bound og upper-bound. For lever var 

konsentrasjonene henholdsvis 18,0 og 18,1 pg/g ved lower-bound og upper-bound. For ∑PCB 6 var 

konsentrasjonen i filet 0,4 ng/g ved lower-bound og 2,04 ng/g ved upper-bound. Konsentrasjonene ved 

medium- og upper-bound lå over grenseverdien for ∑PCB 7. I lever var konsentrasjonen 344 ng/g og 
dette er over 100 ganger høyere enn grenseverdien for ∑PCB 7 i henhold til grenseverdien for 

vannregionspesifikke stoffer i vann, sediment og biota.  

 
Det ble funnet flere PFAS-forbindelser i lever, og konsentrasjonen av ∑PFOS/PFOA ekskl. LOQ var 

4,18 ng/g i lever. I filet var den ikke kvantifiserbar. Konsentrasjonen av ∑PFOS/PFOA inkl. LOQ var 

henholdsvis 0,8 og 4,68 ng/g for filet og lever. Dette er under grenseverdien for PFOS. Det ble funnet 
tetrabrombisfenol A i fiskefileten, men ikke i lever. Det ble ikke funnet tinnorganisk forbindelser i filet eller lever.   
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Tabell 6. Innhold av miljøgifter i blandprøver av fiskefilet og fiskelever. Bare enkeltforbindelser som er 

detektert er tatt med, men samlet konsentrasjon for stoffgrupper er inkludert. Benzo[a]pyren er 
inkludert, siden denne er sett som en markør for PAH-forbindelser. Konsentrasjoner som ligg over 

grenseverdien er utheva. Fullstendig analyserapport er presentert i vedlegg 2. 

Stasjon Enhet Fisk filet Fisk lever GV 

Fettinnhold % 0,303 46,4  

Arsen (As) mg/kg 18 8,7  

Bly (Pb) mg/kg <0,05 <0,05  

Kadmium (Cd) mg/kg 0,01 0,07  

Kobber (Cu) mg/kg 0,2 3,7  

Krom (Cr) mg/kg <0,05 <0,05  

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,1 0,1 0,02 

Sink (Zn) mg/kg 4,4 19  

Nikkel (Ni) mg/kg 0,01 0,01  

Sum 16 EPA-PAH eksl. LOQ µg/kg i.d. i.d.  

Sum 16 EPA-PAH inkl. LOQ µg/kg 67,4 70,0  

2,2',4-TriBDE (BDE-17) ng/g <0,0018 0,0135  

2,4,4'-TriBDE (BDE-28) ng/g <0,0018 0,897  

2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47) ng/g 0,0053 9,29  

2,2',4,5'-TetraBDE (BDE-49) ng/g <0,0018 2,01  

2,3',4,4'-TetraBDE (BDE-66) ng/g <0,0018 0,173  

2,3',4',6-TetraBDE (BDE-71) ng/g <0,0018 0,0315  

3,3',4,4'-TetraBDE (BDE-77) ng/g <0,0018 0,0079  

2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99) ng/g <0,0037 0,161  

2,3',4,4',6-PentaBDE (BDE-119) ng/g <0,0037 0,405  

2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100) ng/g <0,0037 2,98  

3,3',4,4',5-PentaBDE (BDE-126) ng/g <0,0037 0,0783  

2,2',4,4',5,5'-HeksaBDE (BDE-153) ng/g <0,0055 0,148  

2,2',4,4',5,6'-HeksaBDE (BDE-154) ng/g <0,0055 3,22  

Sum av analysert TriBDEs (eks. LOQ) ng/g i.d. 0,91  

Sum av analysert TriBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,0037 0,91  

sum TetraBDEs (eksl. LOQ) ng/g 0,0053 11,5  

sum TetraBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,0127 11,5  

sum PentaBDEs (eksl. LOQ) ng/g i.d. 3,62  

sum PentaBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,018 3,63  

sum HexaBDEs (eksl. LOQ) ng/g i.d. 3,36  

sum HexaBDEs (inkl. LOQ) ng/g i.d. 3,36  

sum HeptaBDEs (eksl. LOQ) ng/g 0,022 3,38  

sum HeptaBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,0275 0,030  

Sum av analysert OktaBDEs (eks. LOQ) ng/g i.d. i.d.  

Sum av analysert OktaBDEs (inkl. LOQ) ng/g 0,0367 0,040  

Sum av analysert NonaBDEs (eks. LOQ) ng/g i.d. i.d.  

Sum av analysert NonaBDEs (inkl. LOQ ng/g 0,106 0,092  

Sum BDE (eksl. LOQ) ng/g 0,0053 19,4 0,0085 

Sum BDE (inkl. LOQ) ng/g 0,493 19,8 0,0085 

PCB 77 pg/g <5,92 212  

PCB 81 pg/g <0,89 6,4  

PCB 105 pg/g 48,7 13500  

PCB 114 pg/g 2,76 595  
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Stasjon Enhet Fisk filet Fisk lever GV 

PCB 118 pg/g 142 47700  

PCB123 pg/g 1,71 875  

PCB 126 pg/g <0,822 158  

PCB 156 pg/g 16,2 4720  

PCB 157 pg/g 4,64 1430  

PCB 167 pg/g 7,87 3950  

PCB 189 pg/g 2,10 599  

WHO(2005)-PCB TEQ (lower-bound) pg/g 0,00677 18,0  

WHO(2005)-PCB TEQ (medium-bound) pg/g 0,108 18,0  

WHO(2005)-PCB TEQ (upper-bound) pg/g 0,208 18,1  

PCB 28 ng/g <0,329 3,55  

PCB 52 ng/g <0,329 10,1  

PCB 101 ng/g <0,329 34,8  

PCB 138 ng/g <0,329 97,7  

PCB 153 ng/g <0,329 158  

PCB 180 ng/g <0,329 40,7  

Sum 6 ikke dioksinlignende PCB (lower-bound ng/g 0,398 344 0,6* 

Sum 6 ikke dioksinlignende PCB (medium-bound) ng/g 1,22 344 0,6* 

Sum 6 ikke dioksinlignende PCB (upper-bound) ng/g 2,04 344 0,6* 

6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/g <1,0 2,27  

Perfluordekansyre (PFDeA) ng/g <0,3 0,353  

Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/g <0,3 0,342  

Perfluornonansyre (PFNA) ng/g <0,3 0,372  

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/g <0,5 2,48  

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/g <0,3 4,18 9,1 

Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/g <0,3 0,33  

Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/g <0,3 1,49  

Perfluorundekansyre (PFUnA) ng/g <0,3 1,1  

Sum oppgitte PFAS eksl. LOQ ng/g i.d. 12,9  

Sum oppgitte PFAS inkl. LOQ ng/g 9,5 18,8  

Sum PFOS/PFOA eksl LOQ ng/g i.d. 4,18 9,1*** 

Total PFOS/PFOA inkl LOQ ng/g 0,8 4,68 9,1*** 

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) ng/g 0,0453 <0,04  

Tinnorganiske forbindelser ng/g i.d. i.d.  

* Grenseverdien for BDE er brukt for totalkonsentrasjon, stoffgrupper og enkeltforbindelser 
** ∑ PCB 7: inneholder ∑ PCB 6 + PCB 118 

*** Grenseverdi PFOS 
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DISKUSJON 

SEDIMENT 

PFAS I SEDIMENTPRØVER 

Etter funn hav forhøyede PFAS-verdier ved resipientundersøkelsen i 2017 (Tveranger mfl. 2018) er det 

gjort en undersøkelse for å kartlegge utbredelsene av PFAS i sjøområdene rundt Franzefoss Eide. Det 

ble funnet PFOS verdier som lå over grenseverdien på alle stasjonene sør og nord for Franzefoss Eide. 
Konsentrasjonene lå innenfor "moderat" tilstandsklasse. Det var bare stasjonen mot vest, utenfor 

Svekksteinen (St3), som var under grenseverdien, med konsentrasjon tilsvarende "god" tilstandsklasse. 

Dette henger trolig sammen med at strømmen følger kystlinjen som går i nord-sør retning, mens en ikke 
har like mye strøm mot vest. Konsentrasjonene av PFOS var lavere enn det som ble observert i Eidesosen 

og Høgøyosen (Tveranger mfl. 2018). Sedimentet i Landroosen (St 1) i nord og nordvest i Sekkingstad 

(St 4) hadde høyere PFOS-konsentrasjoner enn stasjonen nord i Eidesosen (St 2) og midt i 

Sekkingstadosen (St 5). PFOA er den andre PFAS forbindelsen det fins grenseverdier for, 
konsentrasjonen av PFOA lå innenfor "god" tilstandsklasse, og under grenseverdien på alle stasjoner 

både i 2017 og 2020. De to stasjonene i Sekkingstadosen sør for Franzefoss Eide hadde de høyeste 

totalkonsentrasjonene av PFAS-stoffer, og stasjonen midt i Sekkingstadosen (St 5) mot sør hadde høyere 
konsentrasjoner enn det som ble funnet ved stasjonene nær Franzefoss Eide ved undersøkelsen i 2017.  

 

PFAS (per- og polyfluoralkyl-stoffer) er en stor gruppe forbindelser som blir brukt både i industri og 
ulike produkter på grunn av sine vann-, flekk- og fettavvisende egenskaper (FHI.no). De har vært i bruk 

i over 50 år og blir brukt i matvareemballasje, slippbelegg, impregnering, brannslukningsskum, 

kosmetikk, skismurning, maling, lakk og rengjøringsprodukter. Per i dag blir det ikke produsert PFAS i 

Norge, men det blir importert i varer. Stoffet er vidt spredt i miljøet (FHI.no). Ifølge Miljødirektoratets 
miljøatlas er Franzefoss Eide, inkludert Eide avfallsdeponi den eneste virksomheten med krav om 

overvåking av denne resipienten, men det er registret industri ved Angletveitsjøen nordøst i Eidesosen 

og ved Landro i Landroosen. Det er også et matfiskanlegg nord i Landroosen, og i overgangen mellom 
Landroosen og Eidesosen. Det er også registrert et avløpsanlegg helt sør i Sekkingstadosen. Det er ikke 

kjent i hvilken grad disse bidrar med utslipp av PFAS. 

 

MILJØGIFTER I BIOTA  

Albuesnegl og blåskjell. 

Siden blåskjell er regnet som en av de beste organismene for å overvåke opptak av miljøgifter i biota, 

har vi brukt utsatte blåskjell for å overvåke miljøgifter, siden det er lite naturlige forekomster av blåskjell 

i området. Siden det tidligere har blitt brukt albuesnegl, har vi ved denne granskingen undersøkt to av 

de tidligere undersøkte albuesneglstasjonene, A2 og A5, som ligger henholdsvis nordøst og sørvest for 
Franzefoss Eide. Blåskjellstasjon Blå1 ligger utenfor utslippspunktet, ikke så lang fra A2, mens Blå2 

ligger i nærheten av A5. I tillegg er en blåskjellstasjon Blå3 undersøkt, denne ligger nordøst for 

Franzefoss Eide.  
 

Generelt var innholdet av tungmetaller relativt likt i albuesneglene på stasjonene A2 og A5 i 2017 

(Tveranger mfl. 2018) og ved denne granskingen. Det var litt høyere kadmiumkonsentrasjon på stasjon 
A2 i 2020. Blåskjellene hadde lavt innhold av tungmetall på alle stasjonene.  Kvikksølvkonsentrasjonen 

lå under grenseverdien for prioriterte stoffer både i albuesnegl og blåskjell.  

 

Totalkonsentrasjoner av bromerte difenyletere (BDE) i albuesnegl på stasjon A2 og A5 lå over 
grenseverdi for prioriterte stoffer da verdier som lå under kvantifikasjonsgrensen ble inkludert (inkl. 

LOQ), men når bare målinger som lå over grenseverdien ble tatt med (ekskl. LOQ) ble det ikke funnet 

BDE-forbindelser på stasjonene. Flere av BDE-stoffgruppene (inkl. LOQ) hadde konsentrasjonen som 
lå over grenseverdien. I 2017 lå totalkonsentrasjoner av BDE (inkl. LOQ) over grenseverdien både på 
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stasjon A2 og A5, tilsvarende for total BDE (eksl LOQ)på stasjon A2 . Flere BDE-stoffgrupper (inkl. 

LOQ) lå også over grenseverdien. Konsentrasjonen av BDE-forbindelser så ut til å være noe lavere på 
begge stasjonene i 2020. Blåskjellprøvene hadde generelt høyere konsentrasjoner av BDE-forbindelser 

enn albuesneglene, men 0-prøven, dvs. prøven som ble analysert av skjell som ble tatt ut før en satte ut 

blåskjell, hadde den høyeste total BDE (ekskl. LOQ verdien). Dette gjør det vanskelig å vurdere om det 
er forhøyede BDE-konsentrasjoner ut fra innholdet i blåskjell. Det er litt lavere konsentrasjoner på 

stasjon Blå3, som ligger lengst vekke fra utslippet enn på de andre stasjonene. Dette og innholdet av 

BDE i albuesnegl kan tyde på at det er litt opptak av BDE-forbindelser fra utslippet.   

 
Konsentrasjonen av ∑PCB 6 (lower-bound) lå under kvantifikasjonsgrensen i alle prøvene, mens ∑PCB 

6 (upper-bound) ligger over grenseverdien for ∑PCB 7, i henhold til grenseverdier for 

vannregionspesifikke stoffer, for både blåskjell og albuesnegl på alle stasjoner. Igjen har også 0-prøven 
Blå0 verdier som ligger over grenseverdien. Blå1 og Blå3, som begge var plassert nordøst for utslippet 

har litt lavere konsentrasjoner enn Blå0, Blå2 og albuesneglprøvene.  

 
Konsentrasjonen av sum PFOS/PFOA (ekskl. LOQ) var under kvantifikasjonsgrensen i alle prøver, og 

det samme var totalt PFAS (ekskl. LOQ). For PFOS/PFOA (inkl. LOQ)  var konsentrasjonen den samme 

i alle prøvene og alle lå under grenseverdien for det prioriterte farlige stoffet PFOS. Total PFAS (inkl. 

LOQ) var litt høyere på Blå1 og Blå2, noe som kan tyde på litt påvirkning. Det ble funnet litt 
tetrabrombisfenol A (TBBPA) i albuesneglprøvene og konsentrasjonen var litt høyere på stasjon A2 enn 

A5, dette samsvarer med det som ble funnet i 2017. De ble ikke funnet TBBPA i blåskjellprøvene. 

Tinnorganiske forbindelser ble hverken funnet i blåskjell eller albuesnegl.   
 

Fisk    

Det var vanskelig å få opp fisk som lå innenfor anbefalingene i veileder 02:2018, og prøvene består av 

en blandingsprøve fra både Eidesosen og Høgøyosen. Kvikksølvkonsentrasjonen lå over grenseverdien 
både i filet og lever. Også ved granskingene i 2013 og 2017 (Tveranger mfl. 2013, Tverganger mfl. 

2018) lå konsentrasjonen over grenseverdien. Også konsentrasjonen av de andre tungmetallene var på 

samme nivå som det som er observert tidligere.  
 

Det ble verken funnet enkeltforbindelser av PAH i lever eller filet, og også ∑ 16 EPA-PAH16 (ekskl. 

LOQ) lå under kvantifikasjonsgrensen. Konsentrasjonen av ∑ 16 EPA-PAH16 (inkl. LOQ) var relativt 
lik i lever og filet. Konsentrasjonen i filet var noe høyere enn det som ble observert i 2017 fra fisk i 

Eidesosen og Høgøyosen, og henholdsvis lavere og høyere enn det som ble funnet i lever fra fisk i 

Høgøyosen og Eidesosen.  

 
Totalkonsentrasjonen av bromerte flammehemmere (BDE) var høy i lever, med konsentrasjoner over 

1000 ganger høyere enn grenseverdien, både når målinger som lå under kvantifikasjonsgrensen ble 

ekskludert og inkludert. Flere enkeltforbindelser og BDE-stoffgrupper hadde også konsentrasjoner som 
lå over grenseverdien. Totalkonsentrasjonen i filet var også over grenseverdien, men konsentrasjonene 

var mye lavere enn i lever. Det samme ble observert i 2017, og konsentrasjonene var relativt like ved de 

to undersøkelsene.  
 

Konsentrasjonen av ∑PCB 6 i lever var høy og lå over 100 ganger over grenseverdien for ∑PCB 7, når 

målinger under kvantifikasjonsgrensen ble ekskludert. I filet lå konsentrasjonen ∑PCB 6 (lower-bound) 

under grenseverdien, mens ∑PCB 6 (medium-bound) og ∑PCB 6 (upper-bound) lå over grenseverdien. 
Konsentrasjonen i lever var noe høyere ved denne undersøkelsen enn ved undersøkelsen i 2017, mens 

konsentrasjonen i filet var på nivå med det som ble funnet i fisk i Høgøyosen, og noe lavere enn det som 

ble funnet i Eidesosen.  
 

Konsentrasjonen av PFOS/PFOA lå under grenseverdien både i 2017 og ved denne granskingen, mens 

det var litt høyere konsentrasjon av PFAS (inkl. LOQ) både i filet og lever i 2020.  

Det ble funnet litt tetrabrombisfenol A i fiskefilet, men ikke i lever. Det ble ikke funnet tinnorganiske 
forbindelser i lever eller filet.   



 

Rådgivende Biologer AS 21 Rapport 3309 

 

OPPSUMMERING 

Det ble funnet PFOS over grenseverdien i "Grenseverdier for prioriterte stoffer og prioriterte farlige 
stoffer i organismer" i dypområder i Sekkingstadosen sør og sørvest for Franzefoss Eide, i Landroosen 

nord for Franzefoss Eide og helt nord i Eidesosen. Stasjonen vest for Sekksteinen hadde PFOS-

konsentrasjon under grenseverdien. PFOA-konsentrasjonen var under grenseverdien i "Grenseverdier 

for vannregionspesifikke stoffer i vann, sediment og biota". Totalkonsentrasjonen av PFAS var høyest 
i Sekkingstadosen. Dette tyder på at PFAS-forbindelser blir spredt via strømmen langs kysten, og ender 

i dypbassenger, mens det i mindre grad blir spredt mot vest. Det er registrert noe industrivirksomheter, 

oppdrettsanlegg, og et kommunalt avløp helt sør i Sekkingstadosen. I hvilken grad disse bidrar til utslipp 
av PFAS er ikke kjent.  

 

Det ble funnet totalkonsentrasjoner av bromerte flammehemmere (sum BDE inkl. LOQ) og ∑PCB 6 
(medium-bound og upper-bound)) som lå over grenseverdier i både albuesnegl i Eidesosen og blåskjell 

satt ut i ulik avstand fra utslippet. I blåskjell var også sum BDE (ekskl. LOQ) over grenseverdien, men 

siden 0-prøven hadde en av det høyeste verdiene er det vanskelig å vurdere om blåskjellene har tatt opp 

BDE fra utslipp fra Franzefoss Eide. Men det at stasjon Blå3 som ligger lengst borte fra utslippspunktet 
har lavere konsentrasjoner kan tyde på litt påvirkning.    

 

Både filet og lever i blandprøven av fisk fra Eidesosen og Høgøyosen hadde kvikksølvkonsentrasjoner 
over grenseverdien. Det ble funnet høye konsentrasjoner av ∑BDE og ∑PCB 6 i lever med verdier som 

var langt over grenseverdiene for BDE og ∑PCB 7. I filet lå konsentrasjonen av sum BDE (inkl. LOQ) 

og ∑PCB 6 (medium- og upper-bound) over grenseverdiene, mens sum BDE (ekskl. LOQ) og   ∑PCB 
6 (lower-bound) lå under grenseverdien for ∑PCB 7.  Siden ikke all fisken var bunnfisk, kan ikke andre 

kilder til miljøgifter utelukkes, men siden stoffene går igjen i albuesnegl også er det trolig spredning av 

disse stoffene i området.   
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Vedlegg 2. Analyserapport for biota Eurofins Miljøanalyse AS 
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