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Sammendrag
Det er gjennomført en forundersøkelse i henhold til NS9410:2016, i forbindelse med søknad
lokalitet Helligvær Øst, Lofoten Sjøprodukter AS. Forundersøkelsen er basert på strømmålinger,
bunnkartlegging og undersøkelser med B– og C-metodikk.
Antall stasjoner til undersøkelsen med C-metodikk og plassering av disse tilfredsstiller krav til
forundersøkelse for søknad om MTB på 3599 tonn. Overgangssonen er estimert og stasjonsnettet
for fremtidige undersøkelser er omtalt.
Det er laget en forundersøkelsesrapport for lokalitet Helligvær Øst som bygger på siste
rapportering fra lokaliteten som har vært midlertidig driftet en generasjon, G20. Det er også hentet
inn data fra forundersøkelsen som ble foretatt ved søknad om lokaliteten i 2018 og før det var drift
av akvakultur i området for stasjon Cref og FU2.
Lokaliteten viser høyt C/N-forholdet. TOC-nivåene er høye og i tilstandsklasse V "Svært dårlig" både
under siste C-undersøkelse i 2021 og fra undersøkelser før anlegg ble lagt ut på området. Dette
antas å være en naturlig forhøyet forekomst i området.
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Forord
Akvaplan-niva AS har gjennomført en forundersøkelse ved oppdrettslokaliteten Helligvær
Øst ifm. oppdretters søknad om ny lokalitet. Dette etter at midlertidig tillatelse gikk ut og
forvaltningen medfører at selskapet må søke om tillatelsen på nytt som full søknad. Denne
forundersøkelsen bygger på rapport forundersøkelsen ved opprinnelig søknad, men er
supplert med ordinære og gjennomførte B- og C- undersøkelser, samt tilført
bunnhardhetsdata. Oppdragsgiver har vært Lofoten Sjøprodukter AS. Undersøkelsen er ment
å inngå i selskapets miljøovervåking av bunnpåvirkningen fra anlegget i fremtid.
Presenterte resultater fra B- og C-undersøkelse 2021, samt vurdering av framtidig
stasjonsplassering, er gjort etter akkrediterte metoder (test 079). Øvrig innhold i rapporten
dekkes ikke av akkrediteringen.

Tromsø, 11.07.2022

Bård Harald Worum
Prosjektleder
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1 Oppsummeringstabell forundersøkelse
1.1 Oppsummering av forundersøkelse
Informasjon om oppdraget
Tittel:

Forundersøkelse ved Helligvær Øst (39997), 2022

Rapport nr.:

2022 64188.01

Dato rapport:

11.07.2022

Lokalitets nr.:

39997

Helligvær Øst

MTB-tillatelse:

Søknad MTB ≤ 3599 tonn

Fylke:

Nordland

Lokalitetsnavn:
Kartkoordinater
(anlegg):
Kommune:

Oppdragsgiver:

Lofoten Sjøprodukter AS

Kontaktperson:

Roger Mosseng

67°25,292 N, 14°01,901 Ø
Bodø kommune

Bakgrunnen for undersøkelsen
☒ Merknad: Søke midlertidig
Ny lokalitet:
lokalitet permanent
Endring MTB
☐

Produksjonsstatus ved undersøkelsesdato

Arealendring

☐

Stående biomasse:

1000 tonn

Produsert mengde:

3500 tonn

Utfôret mengde:

4500 tonn

Leverandører

Dato

Bunnkartlegging

Seløy Undervannservice AS (Hanssen, 2017)

03.05.2017

Strømmålinger

Akvaplan-niva AS (Heggem, 2017)

22.02.2018

B - metodikk – Hovedresultater, undersøkelsesdato: 03.11.2021
Parametergruppe

Indeks

Tilstand

Gr. II. pH/Eh

0,0

1

Gr. III. Sensorisk

0,0

1

GR. II + III

0,0

1

Lokalitetstilstand (NS 9410:2016):

1

Bløtbunn:

55 %

Hardbunn:

45 %

Videre overvåking i driftsfasen med Bmetodikk er hensiktsmessig.

☒

Videre overvåking i driftsfasen med
alternativ metodikk er hensiktsmessig.

☐

C - metodikk - Hovedresultat bløtbunnsauna, undersøkelsesdato: 17.11.2021
Faunaindeks nEQR (Veileder 02:2018)

Økologisk tilstandsklassifisering (Veileder 02:2018 rev 2020)

Fauna C1 (innerst)

0,621

Fauna C2 (ytterst SV)

Klasse I

Fauna C2 (ytterst)

0,935

Fauna overgangssone

Klasse II

Fauna C3

0,403

Fauna Cref

Klasse I

Fauna C4 (dypområde)

0,897

Fauna FU2 (ytterst NØ)

Klasse I

Fauna Cref (prøvetatt 2017)

0,890

Fauna FU2 (prøvetatt 2019)

0,936

Dato feltarbeid:

17.11.2021

Dato rapport:

Merknader til andre resultater (sediment, pH/Eh, oksygen)
Hardbunn - jmf. NS 9410:2016 kap 8.8 bløtbunn 55% noe som tilsier bruk av B-metodikk ved neste undersøkelse
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Formålet med undersøkelsen er å dokumentere bunnforholdene i anleggs- og
overgangssonen for det planlagte anlegget, og den er en referanse for sammenligning med
senere undersøkelser. Forundersøkelsen gir grunnlag for plassering av stasjoner for
overvåkning med B- og C-undersøkelser. Prøvestasjonene til C-undersøkelse skal ligge i
området fra anleggssonen til ytterkant av overgangssonen og plasseres slik at de dekker
områder med størst mulig risiko for påvirkning. Antall stasjoner og veiledende avstand fra
akvakulturanlegg til stasjonen i ytterkant av overgangssonen (C2) er gitt i NS 9410:2016 (Tabell
1). Forundersøkelsen inkluderer en referansestasjon som ikke skal inngå i regulær
overvåkning. Referansestasjonen skal plasseres minst 1 km fra anlegget i et område med
tilsvarende bunntype og forhold som det området som dekkes av forundersøkelsen.

Tabell 1. Veiledende antall prøvestasjoner og veiledende avstand fra akvakulturanlegget til ytterste prøvestasjon
for C-undersøkelsen på grunnlag av MTB i tonn på lokaliteten (NS 9410: 2016).
MTB på lokaliteten
(tonn)

Veiledende avstand fra
akvakulturanlegget til ytterste
prøvestasjon (C2)

Veiledende antall stasjoner for Cundersøkelsen

≤1999

300

3

2000 til 3599

400

4

3600 til 5999

500

5

≥6000

500

6

Undersøkelsen er gjennomført iht. NS 9410:2016 kapt. 5, og "Veiledning til krav om
forundersøkelser i henhold til NS9410:2016 i forbindelse med søknad om
akvakulturlokaliteter i Nordland, Troms og Finnmark" versjon 1, datert 04.04.2018.
Undersøkelsen er tilpasset de siste miljøundersøkelser og inngår i oppdretters
miljøovervåking av bunnpåvirkning fra anlegget.

1.2 Lokalitet
Lokaliteten ligger i sundet mellom Sanderøya og Steinskjæret. Under anlegget er dypet
mellom 23 og 49 m. Det grunneste området er mot Sanderøya i østre del av anlegget. Sørvest
for anlegget er det en grunne, Sanderøygrunnen, som på det grunneste bare er 10 m dyp. På
hver side av grunnen er det rundt 50 meters dyp mot Sanderøya og Steinskjæret. I nordvest
er det ca. 36 m dyp mellom Steinskjæret og Lyngværsøya. Lokaliteten er skjermet fra
Vestfjorden med en rekke holmer med unntak av en liten sektor i sør-vest som har fri sikt mot
Vestfjorden. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og største dyp i resipienten.
Stasjonsnettet er tilstrebet lagt i henhold til NS 9410:2016. Stasjon C1 er plassert lik
forundersøkelsen i 2017 (Mannvik & Eriksen, 2018), da det ikke var områder i anleggssonen
med spesielt organisk belastning for innværende B-undersøkelse. Dette sikrer
sammenligning med tidligere undersøkelse, se kapittel 1.3. Stasjon for dypområdet, C4, er
plassert lik C5 i forundersøkelse av 2017. C4 og C2 (overgangssonen) ligger motstrøms, dette
fordi det i utgangspunktet ikke noen stor forskjell på hovedstrømretning og retning
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motstrøms på lokaliteten. En annen faktor er at en plassering av stasjoner medstrøms, enten
havnet på land eller i grunnen mellom Steinskjæret og Lyngværsøya. Kun C3 er plassert
innenfor overgangssonen medstrøms, mens C2 er lagt ytterst i overgangssonen mot sørvest.
C2 ble flyttet 55 meter ved feltarbeid (er nå 455 meter fra anlegg) for å unngå grunne i dette
område. Skrånende berg fra grunnen, med lite sediment, eller utfordrende forhold for å få
tilstrekkelig sediment i grabb var medvirkende årsak til ny plassering.

Figur 1. Oversiktskart ved Helligvær Ø (markert i kartet med rød firkant). Oppdrettsanleggene er markert med
lokalitetsnummer og navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet, målestokk 1:100 000

1.3 Anlegget Helligvær Øst
Det er laget en forundersøkelses rapport på bakgrunn av den midlertidige drifta som har vært
ved lokaliteten inntil nylig. Dette som ledd i selskapets nye søknad om videre drift ved
lokalitet Helligvær Øst. Det er gjennomført første generasjon (20G) før lokalitetens
midlertidighet utløp. Lokaliteten er nå brakklagt. Anlegget på lokaliteten var en
dobbeltramme med 2 x 5 bur, med merder med omkrets på 160 meter. Det var en egen fôrflåte
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Figur 2.

Figur 2. Anlegg som har vært i drift ved Helligvær Øst). Dybdekote 5 m Olex
Tabell 2: Driftshistorikk ved Helligvær, med dato for gjennomførte C-undersøkelser, generasjon av fisk, utfôret
mengde og produsert mengde fisk (inkl. død fisk) ved undersøkelsestidspunkt. Data er innhentet fra
oppdragsgiver.
Utsett tidspunkt
Første generasjon på lokaliteten 20G

Produsert i tonn

Fôrforbruk i tonn

3500

4500
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1.4 Nåværende og tidligere undersøkelser
C–undersøkelse 2021 er første gjennomføre undersøkelse i drift på lokaliteten (Lorås, 2022).
Det er gjennomført forundersøkelse i forbindelse med etablering av lokaliteten i 2018
(Mannvik & Eriksen, 2018). Ikke alle stasjoner i innværende undersøkelse er direkte
sammenlignbare med plasseringen i forundersøkelsen, da det ble tatt flere alternative
stasjoner før etablering av nytt anlegg. Stasjon C1 har samme plassering som tidligere
forundersøkelse (Lorås, 2021). Dette som følge av at det ikke var noen utpreget organisk
belastning i innværende B–undersøkelse. C4 i dypområdet er tilsvarende C5 i undersøkelsen
fra 2017. C2 i innværende undersøkelse er endret til overgangssonen som er 400 m fra
anlegget og stasjon C3 er flyttet til hovedstrømretning, disse stasjonene var ikke med i
undersøkelsen fra 2017. En oversikt over tidligere gjennomførte miljøundersøkelser på
Helligvær Øst er vist i Tabell 3.
Tabell 3. Tidligere gjennomførte undersøkelser ved Helligvær Øst.
Dato prøvetaking

Rapportnummer
(Forfatter, rapportårstall)

Type undersøkelse

17.11.2021

Apn-2022 63531.02
(Lorås et al, 2022)

C-undersøkelse

27.06.2019

Apn-61334.01
Velvin et al, 2019

Supplerende forundersøkelse FU1 og FU2

10.3 og 11.4.2017

Apn-8770.03, 2017
(Mannvik et al, 2017)

Forundersøkelse
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2 Bunnkartlegging
Multistrålelodd benyttes hovedsakelig til oppmåling og kartlegging av havbunnen. På
grunnlag av innkommende posisjons- og dybdedata kan Olex kalkulere bunnkart.
Bunnhardhet angis som relativ hardhet der 0% er helt bløtt og 100 % er maksimalt hardt.
Bunnhardhet reflekterer kun overflaten som er kartlagt, det vil si at den ikke sier noe om
sedimenttype under havbunnen. Bunnhardhet er et mål på havbunnens evne til å reflektere
lyd. Refleksjon tilbake til ekkoloddet blir lav ved bløt bunn, men den blir også lav når signalet
skal reflekteres fra bratte overflater. Dette kan resultere i at bratte deler av havbunnen vises
som "bløt" i Olex. I visning av relativ hardhet på Olex benyttes derfor betegnelsen "Bløtt eller
bratt" for blå farge, og "Hardt og flatt" for rød farge.
Registrering av bunndata er gjort iht. krav i NS 9415:2009 og oppløsning på data er på under
10 x 10 meter (Figur 3, Figur 4, Figur 5).

2.1 Dybdekoter

Figur 3. Bunnkartlegging multistråle. Dybdekoter 5 m. C-stasjoner merket som gule og grønne firkanter. Olex.
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2.2 Substrattype

Figur 4. Bunnkartlegging multistråle. Relativ hardhet.

2.3 Dybdekart i 3D

Figur 5. Bunnkartlegging multistråle relativ hardhet med C-stasjoner gule firkanter. 3D-visning sett fra sørvest.
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3 Strømmåling
Strømmåling ble foretatt med målere fra Akvaplan-niva AS i perioden 14.12.2017 til
20.01.2018, på posisjon 67°25,290 N og 14°01,831 Ø. Strømmålingene er utført etter kravene til
5 og 15 meters målinger i NS 9415:2009, og er representative for lokaliteten. Oppsummering
av resultatene fra strømmålingene er vist i Tabell 4 og Figur 6.
Resultatene fra strømmåling på 35 meters dyp (spredningsstrøm) viser at hovedstrømretning
og massetransport av vann er definert mot nordøst (30 grader), med en sterk returstrøm mot
sørvest (225 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er 5,1 cm/s. 7,2 % av målingene er > 10
cm/s, 66,6 % av målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 23,3 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s
og 2,9 % av målingene er < 1 cm/s. Maksimal strømhastighet i den målte perioden var 21,0
cm/s (Heggem, 2018).
Tabell 4. Strømmålinger. Måling av overflate-, spredning- og bunnsrøm.
Maks
hastighet
(cm/sek)

Andel
nullstrøm
(% mellom
0 og 1
cm/sek)

Dyp

Koordinate
r (WGS84)

Gj. snitt
hastighet
(cm/sek)

14.12.201713.01.2018

5

N67°25,290
Ø14°01,831

6,8

30,0

3,6

14.12.201713.01.2018

15

N67°25,290
Ø14°01,831

5,2

29,7

5,1

14.12.201713.01.2018

35

N67°25,290
Ø14°01,831

5,1

21,0

2,9

14.12.201713.01.2018

45

N67°25,290
Ø14°01,831

4,9

21,4

3,6

Dato

Figur 6. Strømdata. Vanntransport (Heggem, 2018).

Akvaplan-niva 2022 64188.01
Side 12 av 25

Referanse
(rapportnr)

60083.01
(Heggem, 2018)

4 Undersøkelse type B
4.1 Stasjonsplassering
Ved gjennomføring av undersøkelse type B i forbindelse med forundersøkelser skal det iht.
"Veileder til krav om forundersøkelser i henhold til NS9410:2016 i forbindelse med søknad om
akvakulturlokaliteter i Nordland, Troms og Finnmark", versjon 1, datert 04.04.2018, være
minimum 10 prøvepunkter (stasjoner) fordelt over hele det planlagte anleggsområdet. Siden
det har vært midlertidig drift på lokaliteten, legger vi til grunn for denne rapporten siste Bundersøkelse foretatt på maksimal organisk belastning 2021.
B-undersøkelsen på maksimal organisk belastning er gjennomført av Akvaplan-niva AS
(Lorås, 2021). Rammen består av 10 bur, og den midlertidige tillatelsen var på 2340 tonn.
Stasjoner ble satt for å kartlegge anleggssonen best mulig. Prøvene ble hentet fra dyp som
varierte fra 49 meter (st. 5) som dypest og 32 meter (st.9) som grunnest. Oppdretter har
opplyst om at det ikke har vært produksjon i de to ytterste burene mot sørvest - bur 5 og 10
(pers med. Tommy Larsen ved prøvetaking). Disse merdene er utelatt i denne undersøkelsen
i henhold til NS 9410, kap. 7.6. Stasjonsplasseringen vurderes som representativ for
undersøkelse av anleggssonen og iht. beskrivelse i NS 9410:2016 (Figur 7).
Stasjonsplasseringen vurderes som representativ for B-undersøkelsen iht. beskrivelse i NS
9410:2016. De to vestlige burene som ikke har hatt produksjon under denne første
produksjonssyklusen, ble undersøkt i egen forundersøkelse ved søknad 2018 og fikk tilstand
"Meget god" (Figur 8) (Nikolaisen,2018).

Figur 7. Stasjonsoversikt med resultat fra B-undersøkelse (Lorås, 2021). Prøvetakingsstasjonene er tegnet inn
med fargekoder som beskriver samlet indeks Gruppe II og III parametere iht. NS 9410:2016 kap. 7.11.
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Figur 8 Stasjonsoversikt med resultat fra B-undersøkelse før drift ved lokalitet som del av forundersøkelse
(Nikolaisen, 2018). Prøvetakingsstasjonene er tegnet inn med fargekoder som beskriver samlet indeks Gruppe II
og III parametere iht. NS 9410:2016 kap. 7.11.

4.2 Resultater B-rapport 2021
Ut fra vurderingskriteriene i NS 9410:2016 er det dokumentert at lokaliteten på
prøvetidspunktet fikk tilstand 1 – «Meget God». Det ble gjennomført totalt 22 grabbhugg med
Van Veen grabb (0,025 m2), fordelt på 11 stasjoner lagt rundt anleggets 8 bur med drift. Alle
stasjoner fikk karakteren 1 – «Meget god». Lokaliteten består av blandingsbunn, med mye
grovt sediment som skjellsand og grus, men også tidvis av fjell. Lokaliteten har 45 % hardbunn
og 55 % bløtbunn.
Undersøkelsen er gjennomført etter henvendelse fra kunde for frekvensbasert
miljøoppfølging på maksimal belastning i henhold til NS9410:2016 (pers. med. Mosseng).
Dette er første B-undersøkelse på lokaliteten etter oppstart av produksjon. Tidligere er det
bare gjennomført forundersøkelse med B-metodikk (Nikolaisen 2017). Det ser ut til at
lokaliteten tåler dagens produksjon godt, da resultatene viser ingen tegn til organisk
belastning.
Lokaliteten gis tilstand 1 "Meget god". I henhold til frekvens for B-undersøkelser angitt i
NS 9410:2016 skal lokaliteten ha ny undersøkelse ved neste maksimale belastning.
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5 Undersøkelse type C og tidligere forundersøkelse
5.1 Faglig program
C-undersøkelse for lokaliteten er gjennomført av Akvaplan-niva AS (Lorås, 2022). Cundersøkelsen er gjennomført med bakgrunn i MTB på lokaliteten, noe som utløser krav om
fire prøvetakingsstasjoner. Inkludert referansestasjonen innhentet tidligere (Mannvik et al,
2018) blir det totalt fem stasjoner.
Stasjonsnettet er tilstrebet lagt i henhold til NS 9410:2016. Stasjon C1 er plassert lik
forundersøkelsen i 2017 (Mannvik et al, 2018), da det ikke var områder i anleggssonen med
spesielt organisk belastning for innværende B - undersøkelse. Dette sikrer sammenligning
med tidligere undersøkelse, se kapittel 1.3. Dypområdet C4 er plassert lik C5 i
forundersøkelse av 2017. C4 og C2 (overgangssonen) ligger motstrøms, dette fordi det i
utgangspunktet ikke noen stor forskjell på hovedstrøms retning og retning motstrøms. Kun
C3 er plassert innenfor overgangssonen medstrøms, mens C2 er lagt ytterst i overgangssonen
mot sørvest. C2 ble flyttet 55 meter ved feltarbeid. Skrånende berg fra grunnen, med lite
sediment, eller vanskelige forhold for å få tilstrekkelig sediment i grabb som medførte denne
plasseringen. Stasjon FU2 er satt medstrøms som del av forundersøkelsen og er rapportert i
egen supplerende rapport ved søknadsbehandling 2018 (Velvin et al, 2019).
Referanse

Stasjon

Dyp, m

Avstand anlegg,
m

Posisjon

C1

48

25

67°25,332

14°01,776

C2

30

455

67°25,114

14°01,067

N

Ø

C3

32

90

67°25,442

14°02,147

C4

50

70

67°25,210

14°01,539

FU 2

35

404

67°25,582

14°02,406

Cref

54

1387

67°26,263

14°01,794
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(rapportnr)

Lorås, 2022
Apn- 2022 63531.02

Velvin et al, 2019
Apn- 61334.01
Mannvik et al 2017
Apn-8770.03

Figur 9. Anlegg med stasjonsplassering C-undersøkelse. Strømrose i høyre hjørne viser retning av vanntransport
ved spredningsdyp på lokaliteten (Heggem, 2018).

Figur 10. Anlegg med plassering C-undersøkelse inkludert plassering referansestasjon i nord. Strømrose i høyre
hjørne viser retning av vanntransport ved spredningsdyp på lokaliteten (Heggem, 2018).
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5.2 Resultater C-undersøkelse 2022
5.2.1 Faunaindekser og økologisk tilstandsklassifisering
Resultatene fra de kvantitative bunndyrsanalysene er presentert i Tabell 5. Faunaindeksen
nEQR i tabellen er presentert uten tetthetsindeksen DI etter anbefaling fra Miljødirektoratet.
Antall individ varierte fra 633 (C1) til 3001 (C3) og antall arter fra 46 (C1) til 121 (C2). På C1
viste de enkelte faunaindeksene klasse II og III og nEQR var i klasse II "God". På C3 viste de
enkelte indeksene klasse II, III, IV og V og nEQR for stasjonen var i klasse III "Moderat". På
C2 og C4 viste alle indeksene, inklusiv nEQR, klasse I "Svært god".
Tabell 5. Antall arter og individer pr. 0,2 m2, H´ = Shannon-Wieners diversitetsindeks. ES100 = Hurlberts
diversitetsindeks. NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og ømfintlighet). ISI2012 = ømfintlighetsindeks. NSI =
sensitivitetsindeks. nEQR = normalisert EQR (ekskl. DI). Helligvær, 2021. Økologisk tilstandsklassifisering basert
på observert verdi av indeks (snitt av to replikater) iht. Veileder 02:2018 (rev 2020) vanntype G1.
St.

C1

C2

C3

C4

Ant. ind.

633

2113

3001

704

Ant. arter

46

121

48

100

H'

2,58

4,53

1,38

5,30

ES100

18,5

33,7

10,2

41,8

NQI1

0,710

0,871

0,447

0,742

ISI2012

7,51

12,07

8,46

10,79

NSI

18,91

29,42

8,84

25,80

nEQR

0,621

0,935

0,403

0,897

5.2.1.1 NS 9410 vurdering av bunndyrsamfunnet i anleggssonen
I hht. NS 9410 kan klassifisering av miljøtilstanden i anleggssonen baseres på antall arter
vurdert mot dominansforhold i bunndyrsamfunnet (se kapt. 8.6.2. i NS 9410:2016). Tabell 6
viser antall arter, kumulativ prosent for dominerende taksa og klassifisering av
miljøtilstanden for bløtbunnsamfunnet på anleggssonestasjonen C1.
Bløtbunnsamfunnet ble klassifisert til miljøtilstand 1 "Meget god". Kriteriet for tilstand 1 er
tilstedeværelse av minst 20 arter/0,2 m2 og at ingen av disse utgjør mer enn 65 % av
individene.
Tabell 6. NS 9410:2016. Klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunnene på innerste stasjon C1, Helligvær,
2021.
Stasjon

Lokalitet

Ant. arter

Dominerende taksa -%

C1

Helligvær

46

Phyllodoce maculata – 61 %

Miljøtilstand-NS 9410
1 – Meget god

5.2.1.2 Ytterkant overgangssone (C2)
Grabbverdiene for stasjon C2 er vist i Tabell 7. De enkelte indeksene var i klasse I og nEQR
for stasjonen var følgelig i tilstandsklasse I "Svært god".
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Tabell 7. Resultater fra bunnfauna på C2 (grabb 1 og 2); arts- og individantall for hver grabb og gjennomsnitt
nEQR for hver indeks. Helligvær, 2021.
St.

C2_01

C2_02

Grabb
gj.snitt

Ant. ind.

1303

810

1057

Ant. arter

nEQR for
indeksene

94

89

92

H'

4,36

4,71

4,53

0,893

ES100

29,4

37,9

33,7

0,893

NQI1

0,871

0,871

0,871

0,968

ISI2012

12,03

12,12

12,07

0,943

NSI

29,73

29,11

29,42

0,977

nEQR

0,935

5.2.1.3 Overgangssonen (C3 og C4)
Grabbverdiene for stasjon C3 og C4 er vist i Tabell 8 og Tabell 9.
De enkelte faunaindeksene på C3 var i klasse I, II, III, IV og V og nEQR for stasjonen var i
tilstandsklasse III "Moderat".
På C4 var alle enkelte indeksene i klasse I, og følgelig nEQR for stasjonen i tilstandsklasse I
"Svært god".
Tabell 8. Resultater fra bunnfauna på C3 (grabb 1 og 2); arts- og individantall for hver grabb og gjennomsnitt
nEQR for hver indeks. Helligvær, 2021.
C3_01

C3_02

Grabb
gj.snitt

Ant. ind.

975

2026

1501

Ant. arter

33

37

35

H'

1,15

1,61

1,38

0,307

ES100

10,4

10,0

10,2

0,434

NQI1

0,438

0,455

0,447

0,352

ISI2012

8,12

8,80

8,46

0,747

NSI

8,37

9,32

8,84

0,177

St.

nEQR

nEQR for
indeksene

0,403

Tabell 9. Resultater fra bunnfauna på C4 (grabb 1 og 2); arts- og individ for hver grabb og gjennomsnitt nEQR
for hver indeks. Helligvær, 2021.
C4_01

C4_02

Grabb
gj.snitt

Ant. ind.

413

291

352

Ant. arter

74

69

72

5,26

5,34

5,30

0,978

St.

H'

nEQR for
indeksene

ES100

40,9

42,7

42

0,963

NQI1

0,730

0,754

0,742

0,824

ISI2012

10,83

10,76

10,79

0,889

NSI

25,35

26,26

25,80

0,832

nEQR

0,897
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5.3 Resultater referansestasjon
Opplysninger om referansestasjon som er brukt ved lokaliteten er vist i Tabell 10.
Tabell 10. Opplysninger om referansestasjon brukt ved lokaliteten (Velvin et al, 2017).
Referansestasjon
Prøvetatt (dato)

10.03 og 11.04.2017

Koordinater
Resultat nEQR

67-26.263 N
14-01.794 Ø
0,890

5.4 Hydrografi og oksygen
Vannmassene var tilnærmet homogen med temperaturen på 9,6 ⁰C i overflaten og 9,9 ⁰C ved
bunnen. Oksygenmetningen var 85 % fra overflaten til bunnen, noe som tilsvarer
tilstandsklasse I "Svært god".

Figur 11. Vertikalprofiler. Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygen på stasjonene ved Helligvær, 2021.
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5.5 Kornfordeling
Kornfordelingen på stasjonene er vist i Tabell 11. Sedimentene var grovkornet med
pelittandel mellom 7,0 og 9,7 %.
Tabell 11. Kornfordeling på stasjonene ved Lokalitet, årstall. Andel pelitt (silt og leire), sand og grus (alle i %).
C1

C2

C3

C4

Pelitt

8,9

7,0

9,7

7,4

Sand

86,1

83,2

83,2

83,0

Grus

5,0

9,8

7,1

9,7

5.6 Kjemiske parametere
Nivåer av de kjemiske parameterne i sedimentene er presentert i Tabell 12 og måleusikkerhet
er oppgitt i analyserapporten i vedlegget (Lorås 2022).
TOM-nivåene var lave med verdier mellom 2,8 og 3,7 %. TN-nivåene var lave (0,4 – 1,2 mg/g)
mens C/N-forholdene var forhøyet på alle stasjonene. TOC var tydelig forhøyet og i klasse V
"Svært dårlig" på alle stasjonene. Kobbernivået på C1 var lavt og i klasse I "Svært god.
Tabell 12. Innhold av undersøkte kjemiske parametere i sediment. Totalt organisk materiale (TOM), Totalt
organisk karbon (TOC), finstoff (pelitt) og nTOC (organisk karbon korrigert for innhold av finstoff). Nitrogen har
ikke tilstandsklasser. Karbon-nitrogenforholdet (C/N) er oppgitt som ratio mellom TOC og TN. Kobber (Cu).
Tilstandsklasser og farger er angitt etter klassifiseringsveileder 02:2018 (rev. 2020) og M-608:2016 (rev. 2020).
Helligvær, 2021.
C1

C2

C3

C4

TOM (%)

2,8

3,7

3,4

3,4

TOC (mg/g)

27,4

39,0

38,4

35,3

Pelitt (%)

8,9

7,0

9,7

7,4

nTOC

43,8

55,7

54,7

52,0

TN (mg/g)

0,7

1,0

1,2

0,4

C/N

36,6

39,2

31,6

83,0

Cu (mg/kg)

18,5
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5.7 Resultater referansestasjonen (2017) og FU2 (2019).
Referansestasjon (Velvin, et al., 2017)
Utdrag 1. Beskriver Cref fra rapport 2017.

Utdrag 2. Sedimentbeskrivelse, TOM (%), TOC (mg/g), TN (mg/g), C/N, kornfordeling (pelittandel % <0,063 mm)
og pH/Eh. Cref Helligvær Øst, 2017.
St.
Ref1

Sedimentbeskrivelse
Lys grå sand med stein
og skjell. Ingen lukt

TOM

TOC

nTOC

Tilst.kl.*

TN

C/N

Pelitt

pH/Eh

3,4

4,3

21,1

II

0,56

7,8

6,8

7,9/172

Utdrag 3. Antall arter og individer pr. 0,2 m2. H´ = Shannon-Wieners diversitetsindeks. ES100 = Hurlberts
diversitetsindeks. NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og ømfintlighet). ISI2012 = ømfintlighetsindeks. NSI =
sensitivitetsindeks. J = Pielous jevnhetsindeks. AMBI = ømfintlighetsindeks (inngår i NQI1). nEQR = normalisert
EQR (ekskl. DI). DI = tetthetsindeks. Helligvær Øst, 2017. Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert
verdi av indeks (snitt av to replikater) iht. Veileder 02:2013.
St.

Individtall

Ant arter

H´

ES100

NQI1

ISI2012

NSI

nEQR

DI

AMBI

J

Ref1

517

91

5,0

39,3

0,8

12,0

28,9

0,890

0,4

1,366

0,8

Stasjon FU2 (Velvin, et al, 2019)
Utdrag 4. Beskriver FU2 fra rapport 2019.
C - metodikk - Hovedresultat bløtbunnsfauna, undersøkelsesdato: 27.6.2019
Faunaindeks nEQR (Veileder 02:2013 rev. 2015)

Økologisk tilstandsklassifisering (Veileder 02:2013 rev. 2015)

Fauna FU2

Fauna FU2

0,936

Merknader til andre resultater (sediment, pH/Eh, oksygen)
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Klasse I
TOC i klasse V (FU1 og FU2).
Kobber i klasse I (FU1)
pH/Eh poeng.0 (FU1 og FU2)

Utdrag 5. Sedimentbeskrivelse, TOM (%), TOC (mg/g), TN (mg/g), C/N, kornfordeling (pelittandel % <0,063 mm)
og pH/Eh. Supplerende stasjoner Helligvær Øst, 2019.
St.
FU2

Sedimentbeskrivelse
Lys grå steinbunn. Mye stein.
Ingen lukt.

TOM

TOC

nTOC

Tilst.kl.*

TN

C/N

Pelitt

pH/Eh

3,6

27,8

44,4

V Svært
dårlig

1,0

27,7

8

7,9 /
154

Utdrag 6 Antall arter og individer pr. 0,2 m2, H´ = Shannon-Wieners diversitetsindeks. ES100 = Hurlberts
diversitetsindeks. NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og ømfintlighet). ISI2012 = ømfintlighetsindeks. NSI =
sensitivitetsindeks. J = Pielous jevnhetsindeks. AMBI = ømfintlighetsindeks (inngår i NQI1). nEQR = normalisert
EQR. Supplerende stasjoner Helligvær Øst, 2019. Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av
indeks (snitt av to replikater) iht. Veileder 02:2018 vanntype G3.
St.
FU2

Ant. ind.

Ant. arter

H´

ES100

NQI1

ISI2012

NSI

nEQR

AMBI

J

319

82

5,35

47,8

0,85

10,79

26,63

0,936

1,473

0,90
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6 Sammenfattende vurderinger
Veiledende antall prøvestasjoner til C-undersøkelse for lokaliteten er fire, med veiledende
avstand til ytterste prøvestasjon på 400 meter (Tabell 1). På bakgrunn av dette, samt resultater
fra bunnkartlegging, strømmåling og B- og C-undersøkelser, estimeres overgangssonen til
lokaliteten. Stasjonsplassering gjøres på bakgrunn av bunntopografi og strømmålinger.
Resipienten til anlegget viser forholdsvis flat bunn under anlegget med dybde på ca. 45 meter,
mens bunnen videre skrår mot vesentlig større dyp sør for anlegget. Nord for anlegget er det
grunne områder.
Med hovedstrømretning for spredningsdyp mot nord og med en betydelig returstrøm, kan
det være hensiktsmessig å plassere en alternativ C2 stasjon. I hovedstrømretningen vil en
stasjonsplassering etter NS9410 for C2 i strømretning treffe grunnere områder. Det vurderes
derfor ikke hensiktsmessig. Ved forundersøkelse (Velvin et al,2019) ble det undersøkt en FU2
stasjon nord for anlegget. Denne ligger ved avslutning av overgangssonen og vil kunne
vurderes videreført som en C2 stasjon. Siden bunnen skrår mot større dyp sør for lokaliteten
er det sannsynlig at organisk materiale akkumuleres i denne delen av resipienten. Veiledende
avstand til C2 stasjon er benyttet. Referansestasjonen er plassert om lag 1300 meter nord for
anlegget, med tilsvarende dyp og sedimentforhold som under anlegget (Figur 12 og Figur 13).
Ut fra siste C-undersøkelsen foreslås følgende endringer i stasjonsoppsett for fremtidig
overvåkning, Tabell 13:
Tabell 13. Stasjonsplassering C-undersøkelse. Endring i forhold til utført C-undersøkelse og anbefalt plassering
neste undersøkelse.
Stasjon

Forslag endring i forhold til utført C-undersøkelse

GPS-koordinater anbefalt plassering

C1

Varierer. Stasjonsplassering fastsettes ut fra resultater fra Bundersøkelse.

C2

Flyttes 150 meter mot øst for å bedre følge opp den dypere
rennen som går i returstrømmens retning sørover. Avstand til
ramme 400 m og større dyp, 57 meter

67⁰25,083 N
14⁰01,277 Ø

C2alt/FU2

Tas som en alternativ C2 stasjon for å følge utvikling nordover.
Ut fra hovedstrømretning vil det ikke kunne legges stasjoner
uten å treffe øyer og grunner iht avstandskrav. Plasseringen
vurderes som egnet ut fra bunntopografi for overvåkningstasjon
nord for anlegget, 400 m nord for anlegg, dyp 34 meter.

67⁰25,582 N
14⁰02,406 Ø

C3

Ingen endring

67°25,442 N
14°02,147 Ø

C4

Ingen endring

67°25,210 N
14°01,539 Ø

Cref

Ingen endring

67⁰26,263 N
14⁰01,794 Ø

Overgangssone er estimert på grunnlag av bunntopografi, strømmåling og C-undersøkelse,
samt veiledende avstand til C2 stasjon i NS 9410:2016 (Figur 12 og Figur 13).
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Figur 12. Anlegg med estimert overgangssone (rød linje) og stasjoner C-undersøkelse.

Figur 13. Anlegg med estimert overgangssone (rød linje) og stasjonsplassering C-undersøkelse.
Referansestasjon (Cref) avmerket i øvre del av bildet.
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