
10 4803 - 01 - 00 1

Side 1 of 8

Sedimentundersøkelsefor lokalitet
B ondejorda

NS 9410:2016

Feltarbeid 21.06.2022

Oppdragsgiver Salmar Farming AS

Feltansvarlig Jens Nilsen

Forfatter Hans - Henrik Grøn



10 4803 - 01 - 00 1

Side 2 of 8

1. Sammendrag

På oppdrag fra Salmar Farming AS har Åkerblå utført en s edimentundersøkelse ved 3 stasjone r
i oppdrettsanlegget Bondejorda . Undersøkelsen ble gjennomført med samme metodikk og
utstyr som en ordinær B - undersøkelse.

S amtlige stasjoner ble registrert med tilstand 1. Børstemark ble observert ved samtlige
stasjoner. Samlet sett fikk de prøvetatte stasjonene en tilstandsverdi 1; meget god.

2. Materiale og metode

2.1 Område , produksjonsinformasjon og stasjonsvalg

Undersøkelsen ble utført m ed bakgrunn i behov for kartlegging av sedimenttilstanden i hele
anleggssonen og tilstrekkelig antall prøvestasjoner til søknad om økt kapasitet ved lokaliteten .
Stasjonene i undersøkelsen er plassert ved de to østligste burene i anleggsrammen, der det
ikk e ble tatt prøver under forrige B - undersøkelse, gjennomført på maksimal belastning
(Åkerblå, 202 1; Åkerblå 2022 ) (Tabell 2.1; Figur 2.1) . For detaljer om metode for undersøkelse
og områdebeskrivelse , se rapport for B - undersøkelse utført i mai 2022 (Åkerblå, 202 2 ) .

Tabell 2.1. Koordinater prøvetakingspunkter, kartdatum WGS84.

Stasjon 1 2 3

Posisjon
70 ° 48. 955 'N
27 ° 34 . 375 'Ø

70 ° 48.9 87 'N
27 ° 34 . 371 'Ø

70 ° 48. 979 'N
27 ° 34 . 261 'Ø
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3. Resultater og diskusjon

Sedimentet ved de tre undersøkte stasjonene bestod av leire, silt og sand . Leire var den
dominerende sedimenttypen. Ved samtlige stasjoner ble det registrert dyreliv i form av
bunngravende børstemark. Det ble ikke registrert tegn til organisk belastning på noen av
prøvestasjonen e (Figur 2.1, Tabell 2.1 og 2.2).

Samlet sett var sedimenttilstanden ved de tre stasjonene meget god, til tross for nærheten
til bur der det nylig har vært produksjon. Ved forrige B - undersøkelse gjennomført ved
maksimal belastning ble samtlige prøvestasjoner regi strert med tilstand 1, bortsett fra tre
stasjoner som fikk tilstand 2 (n=1) og tilstand 4 (n=2) (Åkerblå 2021) . Syv av stasjonene ble
registrert som hardbunn, noe som utløste en tilleggsundersøkelse med hardbunnsrigg.
Denne undersøkelsen ble utført i mai 2022. I tilleggsundersøkelsen fikk samtlige
prøvestasjoner tilstand 1, bortsett fra en stasjon som fikk tilstand 4 (Åkerblå 2022). Det ble
også registrert åtte hardbunnsstasjoner i undersøkelsen. Samlet sett viser undersøkelsen
utført på maksimal prod uksjonsbelastning, tilleggsundersøkelsen med hardbunnsrigg og
denne undersøkelsen generelt gode miljøforhold , lite akkumuleringspotensial og en del
hardbunn i anleggssonen. N åværende tilstanden til hele anleggssonen er nå godt kjent.
Dette gir også et godt utgangspunkt for videre sammenlikning og overvåkning.

Figur 2.1. Batymetrisk kart (nordlig orientering) med avmerking av anleggsrammen og prøvestasjoner ( kryss )
med tilstandsklasse . B lå; Tilstand 1, grønn; Tilstand 2, gul; Tilstand 3, rød ; Tilstand 4. Kartdatum WGS84 .
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Figur 2.2. 3D - visning av prøvestasjoner, kartet har østlig orientering. Blå; Tilstand 1, grønn; Tilstand 2, gul;
Tilstand 3, rød; Tilstand 4.

Figur 2. 3 . Batymetrisk kart (nordlig orientering) med avmerking av anleggsrammen og prøvestasjoner ( kryss )
med tilstandsklasse , samt prøvestasjoner fra B - undersøkelse tatt ved tilleggsundersøkelsen med
hardbunnsrigg (firkanter) . Blå; Tilstand 1, grønn; Tilstand 2, g ul; Tilstand 3, rød; Tilstand 4. Kartdatum
WGS84.
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Tabell 3 .1. Prøveskjema B1.
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Tabell 3 .2. Prøveskjema B2.
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5. Vedlegg

Bilder fra sedimentundersøkelse n :

Bilder nedenfor viser sediment (A) og ferdig vasket prøve (B) ved stasjonene.

1A

1B

2A 2B

3A

3B


