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Miljøundersøkelser av oppdrettslokaliteter

NS9410:2016

• Forundersøkelse

• B-undersøkelse

• C-undersøkelse

• Alternative undersøkelser

Hvorfor gjøre en forundersøkelse

Hvor gjøres forundersøkelse

Nåværende krav til en forundersøkelse

Når kreves de

Hvilke krav finns i øyeblikket til hvordan de 

gjøres



Hvorfor gjøres forundersøkelse

En undersøkelse av lokaliteten før anlegget plasseres

• Man unngår dårlige lokaliteter (lav bæreevne)

• Gir bedre mulighet for å plassere anlegget optimal og 

justere produksjonen til lokalitetens bæreevne

• Gjør det enklere å legge prøvestasjoner for B- og C-

undersøkelsen

• Gjør det enklere vurdere søknader for utvidelse av 

produksjon på lokalitet



Oppdrett finnes i områder med mange forskjellige naturtyper

Bløtbunn

Skjellsand 

Blandingsbunn

Hardbunn

Eksponert kyst

Beskyttet fjord

Dype områder

Grunne områder  



Hvor gjøres en forundersøkelse



Spredning av organisk 

utslipp fra et 

oppdrettsanlegg ved 

bruk av forskjellige 

størrelse på partikler 

(fekalier)

(Raymond Bannister et al. 2016)

Spredningsmodeller 

kan angi fasongen og 

størrelsen på område 

som er i risiko for 

påvirkning. Det 

område som bør 

dekkes i 

forundersøkelsen kan 

dermed utregnes for 

den enkelte lokalitet.

Bedre vurdering av overganssonens utstrekning med modeller



Type undersøkelse Mål for undersøkelsen Parametere

Forundersøkelse Undersøkelse av topografi, 

strøm og bunnforholdene i 

anleggs- og

overgangssonen før

akvakulturanlegget

plasseres, eller ved 

vesentlige utvidelser.

Undersøkelsen er en

referanse for senere

undersøkelser, og kan 

brukes til å fastlegge 

prøvepunkter for 

overvåking.

- Strømmålinger

- Topografi

- Vurdering av bunnsubstrat

- Partikkelfordeling

- Parameterene fra C-

undersøkelse

- Parameterene fra B-

undersøkelse

Trendovervåking i anleggssonen (B-

undersøkelse)

Overvåking av bunnforholdene under og 

nær anlegget for å sikre at påvirkningen 

holder seg innen fastsatte grenseverdier.

Overvåkingen er risikobasert med økende

undersøkelsesfrekvens ved økende

påvirkning, se tabell 4 for frekvens.

- Forekomst eller fravær av bunndyr

- pH og redokspotensial 

- Sensoriske parametere 

Trendovervåking i overgangssonen (C-

undersøkelse)

Overvåking av miljøtilstanden i

overgangssonen. Overvåkingen er

risikobasert med økende

undersøkelsesfrekvens ved økende

påvirkning. Se tabell 7for frekvens.

- Kvantitativ faunaundersøkelse

- Partikkelfordeling

- Hydrografi

- Kjemiske parameter

Undersøkelsestyper ( NS9410:2016)



Forundersøkelsen (NS9410:2016)

• Strømmålinger fra ulike dyp for å få god informasjon om det vertikale 

strømmønsteret. Disse samordnes med krav til strømmålinger i NS 9415.

• Kartunderlag som inkluderer gode sjøkart med tilstrekkelig oppløsning. 

Dersom det er mulig kartlegging med multistråle ekkolodd som gir en indikasjon 

om substrattype for eksempel bløtbunn, hardbunn. Tredimensjonale bunnkart 

(Olex eller lignende).

• Bunnprøver til partikkelanalyse for beskrivelse av bunnsubstratet. 

• C-undersøkelse, parametere fra B-undersøkelsen for å beskrive 

miljøtilstanden før produksjon settes i gang. 

• Referansestasjon for å sikre at endringer på lokaliteten ikke skyldes generelle 

endringer i miljøet.

I forundersøkelsen kan det også inngå andre undersøkelser som 

strandsoneundersøkelser, undersøkelser med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) 

eller liknende typer undersøkelser. 

Detaljerte krav og veiledning til forundersøkelsen gis i «Veileder for utfylling av 

søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert 

anlegg».



OVERFLATESTRØM

Sikrer fisken rent vann

• bringer oksygen inn merdene og fjerner stoffskifte-

produkter 

og avfall

SPREDNINGSSTRØM

Reduserer bunn belastningen sprer partikler utover

BUNNSTRØM

Øker sediment omsetningen

• bringer oksygen ned i bunnen

• resuspension

Strømmålinger

• Strømmålingene bør dekke lave strømhastigheter

• Skal gi et bilde av partikkelspredningen

• Er nødvendig for modellering

• På sikt en strømstandard



Strømhastigheter i forskjellige områder og 

i forskjellige dyp (cm/s)
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(Valdermarsen et al, 2012; Bannister et al. 2014) 



Kart

Kartunderlag med tilstrekkelig oppløsning. 



Tredimensjonalt bunnkart

AquaKompetanse

Sedimentet type 

(bløtbunn, hardbunn)

Dersom det er mulig 

kartlegging med 

mulribeam backscatter 

som gir en indikasjon 

om substrattype for 

eksempel bløtbunn, 

hardbunn.

Kart

Åkerblå



Bunnprøver

Sedimentprøver for partikkelanalyse i henhold til NS-EN ISO 16665

Hvis det er mulig kan man ta parametrene fra B-undersøkelsen (pH, 

redoks, farge, konsistens, lukt, grabbfylling)



Bunndyrsundersøkelse (C metodikken)

Parametere fr a B- og C-undersøkelsen. Minst tre stasjoner.

• makro infauna i henhold til NS-EN ISO 16665 for stasjonen nærmest akvakulturanlegget 

(C1) bestemmes makro faunaen til det taksonomiske nivået som er nødvendig for å 

beregne miljøtilstanden;

• hydrografiprofil i hele vannsøylen på den dypeste stasjonen: saltholdighet, temperatur og 

oksygeninnhold;

• total organisk materiale (TOM) i henhold til NS-EN ISO 16665 og NS-EN ISO 5667-19;

• total organisk karbon (TOC) i henhold til NS-EN ISO 16665 og NS-EN ISO 5667-19;

• total nitrogen (TN) i henhold til NS-EN ISO 16665 og NS-EN ISO 5667-19;

• parameterne fra B-undersøkelsen på stasjonen nærmest akvakulturanlegget (C1);



Hvor det ikke er mulig å gjøre en B-

eller C-undersøkelse (hardbunn, blandet bunn)

Det vanligste vil være å gjøre en undersøkelse hvor man filmer 

bunnen

Hvis det er B-undersøkelsen som ikke kan gjøres kan man bruke 

dropp kamera

Hvis det er C-undersøkelsen som ikke kan gjøres bruker man å filme 

transekter 



Alternativ metodikk i forundersøkelsen 

Dropp 

kamera

ROV

Strandsoneundersøkelse



Alternative undersøkelser

Kan kreves ofte hvor det ikke er mulig å gjøre en B-

eller C-undersøkelse (hardbunn, blandet bunn).

Kan kreves hvor B- eller C-undersøkelsen ikke er tilstrekkelig til å sikre at 

miljøpåvirkningen holder seg innen akseptable grenser 

(strandundersøkelser, sensitive habitater, korallrev, hardbunn).

Der finnes ingen standard for hvordan man gjør en alternativ 

undersøkelse. Der kan foreligge standarder eller standardiserte metoder 

for noen valgte alternative undersøkelser. 



Alternativ B-undersøkelse

I NS9410:2016 finnes en prosedyre i tilfelle av hardbunn.

Myndighetene kan kreve andre undersøkelser på hardbunn.

Alternativ B-undersøkelse kan være å bruke droppkamera på de samme 

prøvetakingspunktene som ellers brukes i B-undersøkelsen.



B-undersøkelse med grabb B-undersøkelse dropp kamera

Mulig B-undersøkelse

Prøvepunktene undersøkes enten med grabb (vanlig B-undersøkelse) eller med 

dropp kamera. Der lages en poeng giving på linje med den som kjennes fra 

NS9410. 

Lokalitetens miljøtilstand blir en konsekvens av resultatene fra alle 

prøvetakingspunktene uansett om der er bløt eller hardbunn. 



Eksempler på bilder tatt med GoPro

Eksempler på bilder tatt med ROV



Alternativ C-undersøkelse 

Videotransekt fra anleggskanten (stasjonC1) og ut til kanten av 

overgangssonen (stasjon C2)



Alternativ undersøkelser

Hvor B- eller C-undersøkelsen ikke er tilstrekkelig til å sikre at 

miljøpåvirkningen holder seg innen akseptable grenser (strandundersøkelser, 

sensitive habitater o.l.).

Der kan foreligge standarder eller standardiserte metoder for noen valgte 

alternative undersøkelser. 

Der pågår undersøkelser og forsøk for finne tålegrenser og 

overvåkingsmetoder for sensitive arter og habitater.



Takk for oppmerksomheten


