
2019 

 

 
2019 

Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 
AQUA KOMPETANSE AS 

 
C-forundersøkelse ved Slåttvika  

i Nærøy kommune, juli 2018 
 
 
 

Emilsen Fisk AS 
 

 



 

160-7-18C Slåttvika AQUA KOMPETANSE AS 2  

 
 

 

 

 

  

 

 

Rapportens tittel: 

C-forundersøkelse ved Slåttvika i Nærøy kommune, juli 2018 

Forfatter: Kari-Elise Fredriksen 

Feltdato: 12.07.2018 
Toktleder: Kai-Erling Staven 

Rapportdato: 13.09.2019 
Rapportnummer: 160-7-18C 

Antall sider uten vedlegg: 19 
Antall sider totalt: 54 

Oppdragsgiver: Emilsen Fisk AS Kontaktperson: Per Anthonisen 

Lokalitet: Slåttvika Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Driftsleder: - 

Koordinater: 
64°54.472`N 
11°50.628`Ø 

Fylke: Trøndelag 
Kommune: Nærøy 

Omsøkt MTB: 3120 tonn 
Antall merder: – 
Merdomkrets: – 

Bakgrunn for undersøkelse: Ny lokalitet 

Oppsummering: 
Aqua Kompetanse AS har gjennomført en akkreditert C-undersøkelse etter metodikk beskrevet i Norsk Standard NS 

9410:2016. Akvaplan-niva har utført akkreditert opparbeiding og akkrediterte og uakkrediterte analyser av 

prøvematerialet. ALS Laboratory Group har utført akkrediterte kobberanalyser. Økologisk tilstand ved alle stasjoner 

ble tilstand I – svært god. Samtlige faunaindekser ved alle stasjoner ga tilstandsklasse I – svært god, unntatt NSI som 

ble tilstandsklasse II – god. Den kjemiske undersøkelsen viser lave verdier for TOC, TOM, og C/N. N-TOC ble tilstand 

I – svært god på samtlige stasjoner. Kobber ved anleggssonestasjonen C1 ble tilstand II/III. Dette er den første C-

undersøkelsen ved Slåttvika, og neste C-undersøkelse skal derfor utføres etter først produksjonssyklus.  

  

Emneord: 
C-undersøkelse; forundersøkelse; miljøtilstand; miljøanalyse; miljøovervåking; sediment; 
prøvetaking; tilstand; elektrokjemi; sensoriske registreringer; makrofauna 

ID 487-16 

Rapporten er tilgjengelig 
ved forespørsel 

Rapportansvarlig: 
 

 
 Kari-Elise Fredriksen 

Kvalitetssikrer: 

 
Vidar Strøm 

 

 

 

Aqua Kompetanse AS 
Storlavika 7 
7770 Flatanger 
Mobil: 905 16 947 
E-post: post@aqua-kompetanse.no 
Internett: www.aqua-kompetanse.no 
Bankgiro: 4400.07.25541 
Org. Nr.: 982 226 163 

© 2019 Aqua Kompetanse AS. Kopiering av rapporten kan kun skje i sin helhet. Dersom deler av rapporten 
(konklusjoner, figurer, tabeller, bilder eller annen gjengivelse) er ønskelig, er dette kun tillatt etter skriftlig 
samtykke fra Aqua Kompetanse AS. 



 

160-7-18C Slåttvika AQUA KOMPETANSE AS 3  

Forord 
Aqua Kompetanse AS har gjennomført akkreditert prøvetaking for å innhente prøvemateriale og 

uakkrediterte målinger av pH og redoks for oppdragsgiver Emilsen Fisk AS. I tillegg har Aqua Kompetanse AS 

utført uakkreditert hydrografisk profil av vannsøylen ved lokaliteten og uakkreditert tilstandsklassifisering av 

oksygen i dypvann. Akkrediterte analyser av dette prøvematerialet er utført av Akvaplan-niva AS for TOM, 

TOC, N-Kjeldahl, kornstørrelse og makrofauna, og av ALS Laboratory Group for kobberanalyser (Vedlegg A). 

Det er Akvaplan-niva som står for faglig vurdering og fortolkning i sin rapport, og av analysene av det 

materialet Aqua Kompetanse har samlet inn. Denne rapporten sammenfatter analyserapportene fra 

underleverandør sammen med hydrografiske, elektrokjemiske og sensoriske vurderinger gjort av Aqua 

Kompetanse. Innhenting av prøvemateriale er gjort i henhold til NS 9410:2016, og standarder og veiledere 

som er benyttet i denne undersøkelsen er listet i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Standarder og veiledere benyttet for denne undersøkelsen. 

Standard/Veileder Tittel Bruksområde 

NS 9410: 2016 
Miljøovervåking av bunnpåvirkning 
fra marine akvakulturanlegg 

Stasjonsplassering, prøvetakning, 
rapport 

Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann Klassifiseringstabeller til analyser 

NS-EN ISO  
16665: 2013 

Vannundersøkelse. Retningslinjer for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin 
bløtbunnsfauna 

Prøvetaking 

NS-EN ISI 5667: 
2004 

Vannundersøkelse – Prøvetaking- Del 19: 
Veiledning i sedimentprøvetaking i marine 
områder 

Prøvetaking 

Veileder 97:03 
Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann. 

Klassifisering av N-TOC 

Veileder M-608 
Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment 
og biota 

Klassifisering av kobber 

 

Denne undersøkelsen ble utført som en forundersøkelse og vil si noe om miljøtilstanden i nærområdet til 

oppdrettslokaliteten før anlegget startet sin produksjon. Undersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av 

miljøforholdene, og vise trender i utviklingen av miljøforholdene ved at det opprettes faste 

prøvetakingsstasjoner. Resultatene fra undersøkelsen vil være med på å vise påvirkningstrenden ved 

lokaliteten over tid. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Aqua Kompetanse AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking bunnsediment, 
akkrediteringsnummer TEST 303, og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. 
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Tabell 2: Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse AS (AQK) har stått for akkreditert prøveuttak, samt 
uakkrediterte oksygen- og pH/Eh-målinger. Akvaplan-niva AS (APN) har utført akkreditert analyse av makrofauna, TOC, 
TOM og pelitt, samt uakkreditert analyse av N-TOC, TN og C/N. Deres underleverandør ALS Laboratory Group har utført 
akkreditert analyse av kobber (Cu). Se Vedlegg A for rapport med tegnforklaring. Redokspotensial (Eh) bestemmes ut fra 
observert hvilepotensial i prøven (målt verdi; Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. Faunaklassifiseringer og 
økologisk tilstandsklassifisering er gjort av APN etter Veileder 02:2018, og miljøtilstand på C1 er beregnet av APN etter 
NS9410:2016. Klassifisering av organisk innhold er gjort av APN etter SFT 97:03, og klassifisering av oksygentilstand i 
dypvann er gjort uakkreditert av AQK etter Veileder 02:2018. Kobberklassifisering er gjort av APN etter Veileder M-608. 

Stasjonsplassering etter NS 9410:2016 
Anleggs-

sone 
Ytre sone Overgangssone 

Referanse
stasjon 

Parameter: Stasjoner: C1 C2 C3 C4 Cref 

Elektrokjemi: 
pH: 7,57 7,57 7,67 7,36 7,58 

Eh: 530 376,8 440 572 316 

Oksygen: 
Målt verdi (mL): 

O2, tilstandsklasse: 
 

6,27 
I 

   

M
ak

ro
fa

u
n

a 

B
u

n
n

d
yr

sa
n

al
ys

er
 

Antall arter (S): 88 86 85 94 95 

Antall ind. (N): 613 782 541 762 748 

J, Jevnhet (0-1): 0,82 0,80 0,77 0,84 0,78 

NQI1: 0,778 0,783 0,765 0,782 0,744 

Shann.Wien. (H`): 4,92 4,78 4,57 5,14 4,74 

Hurl.ind. (ES n=100): 36,7 34,9 36,2 38,2 36,5 

AMBI:  2,18 1,98 2,33 2,15 2,65 

ISI: 9,54 8,92 9,56 9,70 9,27 

NSI: 23,4 22,1 22,6 23,7 21,8 

nEQR: 0,858 0,838 0,841 0,870 0,831 

Økologisk tilstand: I I I I I 

Samlet økologisk tilstand:   I  

Miljøtilstand: 1     

 Undersøkelsesfrekvens:  Ved første produksjonssyklus 

 K
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 Cu (mg/kg): 

Cu, tilstandsklasse: 
23,5 
II/III 

    

N-TOC (mg/g): 
N-TOC, tilstandsklasse: 

16,6 
I 

16,9 
I 

18,6 
I 

19,8 
I 

17,6 
I 

TN (mg/g): 
Kommentar:  

2,9 
Lav 

3,6 
Lav 

3,6 
Lav 

0,95 
Lav 

3,4 
Lav 

TOM (%): 
Kommentar: 

5,2 
Lav 

6,2 
Lav 

5,8 
Lav 

1,6 
Lav 

5,8 
Lav 

C/N:  
Kommentar:  

4,9 
Lav 

4,4 
Lav 

4,7 
Lav 

5,2 
Lav 

4,7 
Lav 

Geologi Pelittandel (%) 86,8 94,3 90,1 17,2 92,2 

 
 

Tabell 3: Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 2, hvor tilstand I er best. Etter 
Veileder 02:2018. 

I  II  III  IV  V  
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1. Materiale og metode 
Akkreditert prøveinnsamling ble gjort fra Aqua Kompetanses egen båt den 12.07.2018. Undersøkelsen ble 
gjennomført i henhold til NS9410:2016 av Kai-Erling Staven og Kari-Elise Fredriksen fra Aqua Kompetanse AS. 
Akvaplan-niva AS har stått for akkrediterte analyser av prøvematerialet og akkreditert faglige vurderinger og 
fortolkninger (Vedlegg A). En oversikt over stasjonene og det faglige programmet for hver stasjon er gitt i 
Tabell 4. 
 
Tabell 4: Oversikt over stasjoner, plassering av stasjoner etter NS9410:2016 med koordinater, dybde ved prøvestasjon, 
avstand mellom prøvestasjon og anlegg, og målte parametere ved Slåttvika. Bio = kvantitativ opparbeiding av 
makrofaunaprøver; Geo = geologiske analyser av kornfordeling (pelitt); Kjemi = kjemiske analyser av TOC, TOM og TN; 
EK = elektrokjemiske målinger av pH og Eh; Cu = kobberanalyse; CTD = hydrografisk måling av salinitet, temperatur og 
oksygen. 

Stasjoner C1  C2 C3 C4 Cref 

Plassering etter 
NS9410 

Anleggssone Ytre sone Overgangssone Referansestasjon 

Parametere 
Bio – Geo – 
Kjemi – EK – 

Cu 

Bio – Geo – Kjemi 
– EK – CTD 

Bio – Geo – Kjemi 
– EK 

Bio – Geo – Kjemi 
– EK 

Bio – Geo – Kjemi 
– EK 

Koordinater 
64°54,666 N 
11°51,780 Ø 

64°54,831 N 
11°52,109 Ø 

64°54,727 N 
11°51,967 Ø 

64°54,478 N 
11°50,483 Ø 

64°55,003 N 
11°52,778 Ø 

Dybde (m) 118 152 123 87 162 

Avstand til 
anlegg (m) 

30* 400 190 200 2400 

*Avstand fra prøvestasjon til nærmeste merd iht. til NS9410:2016: «Prøvestasjon C1: Stasjonen skal ligge fra 25 til 30 meter fra 
merdkant. Den skal legges mot den delen av anlegget der B-undersøkelsen viser at påvirkningen er størst.» 

 
I henhold til Fylkesmannen i Trøndelag & Trøndelag fylkeskommune (2018) skal antall og plassering av 

prøvestasjoner ved C-undersøkelse i forbindelse med forundersøkelse utføres etter samme metodikk som 

ved ordinære C-undersøkelser i henhold til NS9410:2016, med bakgrunn i omsøkt MTB (Tabell 5). I tillegg til 

prøvestasjonene i overgangssonen og anleggssonen skal det, med samme metodikk, tas en referansestasjon 

minst 1 km fra anlegget i et område med tilsvarende bunntype som ved de øvrige prøvestasjonene i 

overgangssonen og anleggssonen. Referansestasjonen inngår ikke i ordinær overvåking. 

 

Tabell 5: Veiledende antall prøvestasjoner som skal tas per anlegg ut fra MTB og veiledende avstand fra anlegg til ytre 
sone, stasjon C2. Gjengitt etter NS 9410:2016. 

MTB på lokaliteten (tonn) Veiledende avstand fra anlegg til C2 Veiledende antall prøvestasjoner 

≤ 1999 300 3 

2000 til 3599 400 4 

3600 til 5999 500 5 

≥ 6000 500 6 
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1.1 Undersøkelsesområde og stasjonsplassering 

Slåttvika er planlagt plassert i innerfolda fjord i Nærøy kommune, Trøndelag (Figur 1). Anlegget ligger på en 

fjellrygg/platå som er ca. 90 meter dyp i sørvestlig hjørne og 110 meter i nordøstlig hjørne. Langs nordsiden 

av anlegget skrår havbunnen ned i ei renne på omlag 165 meter. Under det meste av anlegget er det 

forholdsvis hard bunn med grov skjellsand, mens lengst sørvest er sedimentet mykere.  

 

 
Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Geografisk 
senterpunkt for det planlagte anlegget ved Slåttvika er 64°54.472`N 11°50.628`Ø. Målestokk 1:80 000. Kilde: 
Fiskeridirektoratets karttjeneste.  

 
1.1.1 Vannstrøm 
Det er registrert lite nullstrøm i alle målte dyp. Spredningsstrømmen har hovedkomponenter mot øst-
nordøst (60-90)° og sørvest (210-255)°, og er hovedsakelig tidevannsstyrt. Sprednings og bunnstrøm er jevn 
og bør bidra positivt i spredning av organisk materiale ved Slåttvika (Hagen, 2016).  
 
Tabell 6: Strømmålinger ved Slåttvika. Til overflate- dimensjonering-, spredning- og bunnstrøm ble det brukt to Doppler-
målere av type Aquapro 400 kHz fra Nortek.  Målingene ble gjennomført i perioden 30.11.2015-28.12.2015. Måleriggen 
ble satt ut på 93.68 meters dybde, forankret til bunnen og til en blåse på overflaten (Hagen, 2016). 

 

1.1.2 Stasjonsplassering  
Fremherskende strømretning og bunntype ligger til grunn for plassering av prøvetakingsstasjonene (Figur 3 

og 4). Anleggssonestasjon C1 ligger i overgangen mellom anleggssonen og overgangssonen, like innenfor den 

planlagte anleggsramma på østsiden av anlegget. I ytterkant av overgangssonen ligger stasjon C2, ca. 400 

meter nordøst fra planlagt anleggsramme, og C3 er lagt 190 meter nordøst fra anleggsrammen. C4 ligger 200 

meter vest for anleggsramma. Kontrollstasjonen, C ref, er plassert omtrent 2,4 km vest for anlegget i et antatt 

upåvirket område med tilnærmet samme dyp og bunnsediment som i undersøkelsesområdet. Alle stasjoner 

er avmerket på kartet i Figur 2. Posisjonen for stasjonene leses av i Tabell 4, slik at seinere prøver kan legges 

til de samme koordinat som ved denne undersøkelsen. 

Dyp (m) Gjennomsnittshastighet 
(cm/s) 

Maksimalhastighet 
(cm/s) 

Signifikant maksimal-
hastighet (cm/s) 

Nullstrøm 
(% mellom 0-1 cm/s) 

5 m  10,0  36,0  17,0  1,73  

15 m  6,0  25,0  11,0  2,85  

60 m  5,0  18,0  9,0  3,37  

88 m  7,0  25,0  12,0  2,00  
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Figur 2: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering sammen med C-stasjoner (grønne kryss), posisjon for 
vannstrømmålinger (gult kryss) og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av kart, strømrose viser vanntransport 
(m3/m2/døgn; fluks) for hver 15° sektor på 60 meters dyp i perioden 30.11.2015-28.12.2015 i en rigg utplassert på 
64°54.423`N, 11°50.356`Ø. Kartkilde: Olex AS. 

 

 
Figur 3: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering og fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner fra B-
undersøkelsen (tilstand markert med farger) og C-undersøkelsens innerste stasjoner (grønne kryss). Lilla pil viser 
orientering av kart. Kartkilde: Olex AS. 
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Figur 4: Oversiktskart over batymetri ved Slåttvika med dybdekoter på 5 meter og hardhet. Hardhet er markert med 
fargetoner fra blått (bløtbunn) til rødt (hardbunn). Kartkilde: Olex AS. 

 

 

1.2 Makrofauna og kjemisk/geologisk sedimentsammensetning 

Makrofauna (bunndyr) og sedimentprøver ble samlet inn ved hjelp av en 0.1 m² Van Veen-grabb, og på hver 

prøvestasjon ble det foretatt tre grabbhugg. Makrofaunaprøver tas ut av to av huggene, og 100-300 ml 

geologi- og kjemiprøver tas ut av ett. For makrofauna ble sedimentet skylt over en 1 mm sikt, gjenværende 

innhold i sikt lagt på glass og tilsatt 4% formalin bufret med borax og iblandet bengalrose. Geologi- og 

kjemiprøvene fryses ned frem til analyse. Prøvene ble tatt i henhold til metodikk beskrevet i Norsk Standard 

NS:9410 av Aqua Kompetanse, og Akvaplan-niva AS har stått for akkrediterte analyser og tolkning av 

innsamlet materiale. For videre beskrivelse av metodikk og indekser for analyser av makrofauna, geologi og 

kjemi se rapport fra Akvaplan-niva AS i Vedlegg A. 

 

1.2.1 Elektrokjemiske målinger 
pH (syre-baselikevekter) og Eh (redokspotensial; reduksjons-oksidasjonslikevekter) ble målt i 

overflatesedimentet (ca. 1 cm ned) ved bruk av HQ40d multimeter og tilhørende pH- og redokselektroder 

(hhv. PHC201 og MTC101). Det ble også målt pH og Eh i overflatevannet ved lokaliteten.  

 

pH varierer vanligvis mellom 8,0 og 8,1 i atmosfærisk ekvilibrert overflatevann, noe lavere i dypvann, og i 

anoksiske vannmasser og sedimenter kan pH være ned mot 7 (NS9410:2016). I atmosfærisk ekvilibrert 

overflatevann ligger Eh på rundt 400 mV, mens anoksiske vannmasser og sedimenter vil ha Eh ned mot -200 

mV. Eh (redokspotensial) bestemmes ut fra det observerte hvilepotensialet i prøven (målt verdi; Eobs) og 

standardpotensialet til referanseelektroden (Eref; Tabell 7): 

𝐸ℎ =  𝐸𝑜𝑏𝑠 +  𝐸𝑟𝑒𝑓 
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Tabell 7: Standardpotensiale til referanseelektrode. Tilpasset fra MTC101 brukermanual (Hach Company, 2014). 

Temperatur (C) Standardpotensiale i mV (Eref) 

0,0 – 4,9 224 

5,0 – 9,9 221 

10,0 – 14,9 217 

15,0 – 19,9 214 

 

 

1.2.2 Hydrografi 

Hydrografi angår de kjemiske og fysiske havforholdene, slik som salinitet (saltinnhold), temperatur, 

sirkulasjon og løste gasser. Ekvilibrering med atmosfæren sørger for at overflatevannet i sjø holder en 

oksygenmetning på nært 100%, og gjerne overmettet (> 100%) på grunn av bølgebrytning, luftbobler og 

produksjon av oksygen gjennom fotosyntese. Under overflatevannet faller oksygeninnholdet som en følge 

av biologisk aktivitet, i hovedsak respirasjon fra bakterier som spiser organisk materiale som synker ned 

igjennom vannsøyla, så mengden løst gass varierer i tid og rom avhengig av biologisk aktivitet.  

 

Mengden oppløst oksygen i vann blir formidlet på to hovedmåter – konsentrasjon i enten milligram eller 

milliliter, og metningsgrad i %. Oksygenkonsentrasjonen gir hvor mange mg/ml/mikromol oksygen som er 

løst i en liter av den aktuelle vannmassen. Metningsgraden gir forholdet mellom den aktuelle 

konsentrasjonen og den konsentrasjonen som ville blitt målt ved 100% metning, det vil si når 

konsentrasjonen oppløst oksygen er lik oksygenets løsbarhet. Videre er oksygenets løselighet avhengig av 

vannmassenes temperatur, salinitet og trykk. Med økende trykk øker løseligheten, og med økende 

temperatur og salinitet synker løseligheten. En vannmasse med høyere temperatur og salinitet vil derfor nå 

100% metning ved lavere oksygenkonsentrasjon enn en vannmasse på samme dyp med lavere temperatur 

og salinitet. Oksygenkonsentrasjonen i dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i et område, og 

klassifiseringen av oksygenet i slike vannmasser er gitt i Tabell 8.  

 

Tabell 8: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2018). 

 
 
 

 
 
Parameter 

 
 
Veileder 

 
 
Måleenhet 

Tilstandsklasser 

I 
Bakgrunn/ 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat/ 

Mindre god 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Dypvann 

Oksygen 97:03  ml O2/ l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

Oksygenmetning* 97:03  % >65 65-50 50-35 35-20 <20 

*Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C. 

 

Vannets tetthet, masse per volumdel (kg/m3, eventuelt g/cm3), er i hovedsak avhengig av temperatur og 

salinitet. Tettheten kontrollerer vannkolonnens vertikale struktur, med tettere vannmasser dypere i 

vannkolonnen. Ved å øke saliniteten og senke temperaturen øker tettheten, og ved å senke saliniteten og 

øke temperaturen minsker tettheten. Hvis en vannprofil viser at tettheten endres raskt med økende dybde 

har man en pyknoklin – et delingslag mellom to vannlag som har ulik tetthet, enten på grunn av forskjell i 

temperatur eller salinitet (hhv. termoklin og haloklin), eller en kombinasjon av de to. 

 

Det ble utført målinger av salinitet, temperatur og oksygen ved dypeste prøvestasjon (C2, nordøst for 

lokaliteten; Figur 2) av Aqua Kompetanse AS. Målingene ble utført med en CTD av typen SAIV SD204 

påmontert en SAIV205 oksygensensor. Instrumentet målte annethvert sekund ned og opp igjennom 

vannsøylen. Registrerte data ble bearbeidet ved bruk av SAIV AS eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft 
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SD200W. Data presentert i figurer er hentet fra overflaten og ned til bunnen (down-cast). All rådata er lagret 

hos Aqua Kompetanse AS. 

 
 

1.3 Undersøkelsesfrekvens 

Ved første produksjonssyklus skal det tas C-undersøkelse uavhengig av forundersøkelsens resultat på C-

undersøkelsen. 
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2. Resultat 

2.1. Makrofauna og kjemiske analyser 

For fullstendig rapport på resultatene fra analysene av makrofauna og geologi/kjemi, se rapport fra Akvaplan-

niva i Vedlegg A.  

 

2.2 Elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer 

Ved alle sju stasjonene ble det målt normale pH-verdier, laveste måling ble gjort ved stasjon C4 (pH 7,36). 

Alle stasjoner hadde gode redoksmålinger, laveste måling ble gjort ved stasjon C-ref (Eobs = 99 mV).] Tabell 9 

viser pH, observert hvilepotensiale (målt verdi; Eobs) og redokspotensiale (Eh) basert på Eobs og Eref ved alle 

stasjonene, og Tabell 10 viser resultater fra elektrokjemiske målinger i overflatevannet, buffertemperatur, 

sedimenttemperatur og standardpotensiale (Eref) basert på sedimenttemperatur (jamfør Tabell 7). 

 

Tabell 9: Resultater fra elektrokjemiske målinger av pH og Eh ved Slåttvika. Eobs = observert hvilepotensial i prøven (målt 
verdi); Eh = redokspotensial, bestemt ut fra Eobs og Eref (Eh = Eobs + Eref). 

 C1 C2 C3 C4 C-ref 

pH 7,57 7,57 7,67 7,36 7,58 

Eobs (mV) 313 159,8 223 355 99 

Eh (Eobs + Eref) 530 376,8 440 572 316 

 

Tabell 10: Resultater fra elektrokjemiske målinger av pH og Eobs i overflatevannet, buffertemperatur, 
sedimenttemperatur og standardpotensiale (Eref) basert på sedimenttemperatur ved Slåttvika. Eh i sjø er ikke kalkulert. 

Buffertemperatur: 16°C pH sjø: 8,10 

Sjøtemperatur: 15°C Eobs sjø: 82 

Sedimenttemperatur: 14°C Eref sediment: 217 

 

Det ble ikke registrert hverken misfarging eller lukt. På alle stasjonene besto sedimentet av leire og silt, 

unntatt C4 som hadde sand og skjellsand. Geologiske analyser utført av Akvplan-niva viste pelittandeler 

(kornfordeling, % < 0,063µmm) mellom 86,8 og 94,3 % for stasjonene med silt og leire, og 17,2% for stasjon 

C4 (se rapport fra Akvaplan-niva i Vedlegg A). Alle grabbene ved stasjonene med silt og leire var fulle 

(fyllingsgrad > ¾), mens på stasjon C4 var fyllingsgrad ½. Det ble ikke registrert overfylling i noen av grabbene.  
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2.3 Hydrografi 

Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) i 

dypområdet ved lokaliteten (C2; Figur 3). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 5 og 6.  

 

 
Figur 5: Sjøtemperatur (°C ; blå), salinitet (‰ ; oransje) og tetthet (-1000 kg/m3 ; svart) fra overflaten og ned til bunnen 
(down-cast) på 150 meters dyp ved stasjon C2 den 12.07.2018. 
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Figur 6: Oksygenmetning (%; svart) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; oransje) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) 
på 150 meters dyp ved stasjon C2 den 12.07.2018. 

 
Det er en lagdeling mellom overflatevannet og dypere vann, hvor det er noe varmere vann de øverste 4 

meterne før temperaturen gradvis synker nedover vannsøyla, og salinitet og tetthet gradvis øker. Denne 

lagdelingen er normal for årstiden. Overflatevannet er overmettet av oksygen ned til 9 meter, for så å gradvis 

synke nedover vannsøyla.  

 

Bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 6,27 ml O2/l, som svarer til tilstand I svært god etter 

klassifiseringen for oksygen i dypvann, gjengitt i Tabell 8. 
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2.4 Bilder av sediment 

 
Figur 4: Bilde av sedimentet ved C1. Sedimentet besto av silt og leire, og hadde en pelittandel på 86,8% (se Akvaplan-
niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS.  

 

 
Figur 5: Bilde av sedimentet ved C2. Sedimentet besto av silt og leire, og hadde en pelittandel på 94,3% (se Akvaplan-
niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS.  
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Figur 6: Bilde av sedimentet ved C3. Sedimentet besto av silt og leire, og hadde en pelittandel på 90,1% (se Akvaplan-
niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS.  

 

 
Figur 7: Bilde av sedimentet ved C4. Sedimentet besto av sand og skjellsand, og hadde en pelittandel på 17,2% (se 
Akvaplan-niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS.  

 



 

160-7-18C Slåttvika AQUA KOMPETANSE AS 17  

 
Figur 11: Bilde av sedimentet ved referansestasjonen. Sedimentet besto av silt og sand, og hadde en pelittandel på 
92,2% (se Akvaplan-niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS.  
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3. Oppsummering 
De elektrokjemiske målingene viste normale verdier ved alle stasjoner. Det ble ikke registrert hverken 

misfarging eller lukt. Økologisk tilstand ved alle stasjoner ble tilstand I – svært god. Samtlige faunaindekser 

ved alle stasjoner ga tilstandsklasse I – svært god, unntatt NSI som ble tilstandsklasse II – god. Se for øvrig 

Vedlegg A for nærmere beskrivelse av faunaundersøkelsen. 

 

Den kjemiske undersøkelsen viser lave verdier for TOC, TOM, og C/N. N-TOC ble tilstand I – svært god på 

samtlige stasjoner. Kobber ved anleggssonestasjonen C1 ble tilstand II/III. Pelittandelen viser finkornede 

sedimenter ved alle stasjoner unntatt stasjon C4 hvor det ble registrert sand og skjellsand. Se for øvrig 

Vedlegg A for nærmere beskrivelse av de geokjemiske analysene. 

 

Den hydrografiske målingen viser en lagdeling mellom overflatevannet og dypere vann som er normal for 

årstiden. Bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 6,27 ml O2/l, som svarer til tilstand I svært god etter 

klassifiseringen for oksygen i dypvann, gjengitt i Tabell 8. 

 

Da denne undersøkelsen er en forundersøkelse skal ny C-undersøkelse tas ved første produksjonssyklus. 
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Vedlegg A – Akvaplan-niva rapport 
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