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FORORD
Vinteren 2005 var det en del mediefokusering omkring utslippet til sjø fra
Vikan avfallsdeponi og eventuelle virkninger på det marine miljøet i
resipientområdet. Det var fokus på sjømatkvalitet og eventuelle økologiske
effekter av utslippet. Iris Salten IKS ønsket derfor raskest mulig å få svar på
de spørsmål som ble stilt i media. Planlagte miljøundersøkelser i 2005 ble
derfor fremskyndet til vår 2005, der fokus ble satt på eventuelle
helsemessige og økologiske effekter av utslippet. Disse undersøkelsene
viste at resipienten var lite påvirket av aktiviteten ved avfallsdeponiet
(Iversen et al., 2006). Iris Salten IKS ønsket et oppfølgingsprosjekt for å få
mer kunnskap om akkumuleringen av PAH, dioksin og utvalgte metaller i
blåskjell over tid, og ved ulike lokaliteter i nærområdet rundt Yttervika. I
tillegg ønsket man å prøve ut en modell for overvåkning av resipienten hvor
man benyttet kultiverte blåskjell og kartlegger bioakkumulering av
miljøgifter over tid. Denne rapporten er en fortsettelse av dette
overvåkningsprogrammet hvor en sammenfatter resultater fra 2006‐07
undersøkelsen (Iversen & Eliassen, 2009) sammen med undersøkelsen gjort
i 2010‐11.
I forbindelse med undersøkelsene ble det foretatt omfattende felt‐ og
laboratoriearbeid, både av Universitet i Nordland, og Labora AS, samt
underleverandører for ulike spesialanalyser. Forbehandling av prøvene til
metall og miljøgiftanalyse ble gjennomført av Labora AS, mens selve
analysene ble gjennomført av akkreditert laboratorium AnalyCen, Norge
(2006‐07 materiale; NS‐EN ISO 17025, 9001 og 14001) og Eurofins Norsk
Miljøanalyse AS (2010‐11). Forfatterne ønsker å takke samarbeidspartnerne
for vel utført arbeide og særskilt takk til prosjektkonsulentene Roald
Jakobsen og Steinar Johnsen ved Biologisk Forskningsgruppe, for
gjennomføringen av feltarbeidet i prosjektet, som uten tvil har medført en
del logistiske utfordringer. Oppdraget er rapportert tidligere som en
foreløpelig rapport, og denne rapporten er å anse som endelig.
Undertegnede ved Biologisk Forskningsgruppe takker IRIS Salten for
oppdraget.
Bodø, 15.07.11
Martin H. Iversen
Robert A. Eliassen
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SAMMENDRAG
For å få mer kunnskap om akkumuleringen av PAH, dioksin og utvalgte
metaller i blåskjell over tid og ved ulike lokaliteter i nærområdet rundt
Yttervika, ønsket IRIS Salten i samarbeid med Biologisk Forskningsgruppe
ved Universitetet i Nordland å gjennomføre en overvåkning av
bioakkumulering av miljøgifter i kultiverte blåskjell over tid. Første del av
overvåkningen ble gjennomført i 2006‐07 (Iversen & Eliassen, 2009) og
andre del av overvåkningen ble gjennomført 2010‐11.
Resultatene viser at forurensningssituasjonen i nærområdet ved
avfalldeponiet ved Vikan har forbedret seg betraktelig sammenliknet med
sesongen 2006‐07.
Alle de målte parameterne innen miljøgifter (PAH og dioksin) og
tungmetaller (arsen, bly, kobber, kadmium og kvikksølv) var ved alle
lokalitetene under de nasjonale bakgrunnsverdiene, og indikerer at
området nå er ubetydelig til lite forurenset.
Anbefaler å videreføre denne undersøkelsen slik at en kan dokumentere
om denne positive trenden er en tilfeldighet eller en vedvarende effekt av
endringer i driftsrutinene ved avfalldeponiet. Anbefaler oppfølgende
undersøkelse sesongen 2013‐14 for og eventuelt å dokumentere
opprettholdelse av denne positive trenden i området. Undersøkelsen bør i
tilegg til bioakkumulering inneholde en vann‐ og sedimentundersøkelse i
nærområdet av avfalldeponiet.
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SUMMARY
To get more knowledge about bioaccumulation of PAH, dioxin and various
metals as lead (Pb), Cadmium (Cd), Cobber (Cu) and Arsenic (As) in
transplanted blue mussels in the area of Saltenfjorden (Yttervika – Hopen)
close to Vikan waste dump, an experiment was conducted summer 2006
until spring 2007 and again spring 2010 until winter 2010‐11. Blue mussels
from a local shellfish farm were used and transplanted on three different
sites in vicinity of the waste dump. Blue mussels were collected every third
month for analyses for bioaccumulation of PAH, dioxin and various metals
on each site. To get a description of the bioaccumulation over a year
additional mussels were kept on the sites for the duration of the
experiment (spring 2006 – 2007 and spring 2010‐11) before being collected.
Results from the bioaccumulation in transplanted blue mussels confirm that
there has been a major improvement in the pollution status of the area
from 2006‐07 to 2010‐11. There were no pollution of PAH, dioxin and
metals measured in transplanted mussels during this experiment. The
pollution status regarding dioxin has changed from “moderate to marked
pollution” in 2006‐07 to “non‐significant pollution” in 2010‐11 , after a
classification system by Molvær (1997).
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1.

INNLEDNING

1.1
VIKAN AVFALLSDEPONI
Iris Salten IKS driver sammen med sine datterselskaper innsamling og
behandling av avfall. Administrasjonen for alle selskapene er lokalisert på
Vikan i Bodø kommune. Selskapet eier tre avfallsplasser som er etablert i
Bodø, Saltdal og Sørfold. Avfallsplassen i Sørfold ble stengt 1. september
2004. Selskapet eies av 9 Salten kommuner med totalt ca. 75 658
innbyggere. I 2007 ble det behandlet 64 300 tonn avfall. Av dette gikk ca 24
400 tonn til deponi. Dette tilsvarer en gjenvinningsgrad på 62 %. I 2009 ble
det behandlet 62 000 tonn avfall, og av dette gikk ca. 16 740 tonn til deponi
(gjenvinningsgrad 73 %). Storparten av dette ble deponert på Vikan. Vikan
er et moderne deponi med bunntetting og kontroll av sigevannsutslippene,
og drives i samsvar med de gitte tillatelser fra forurensningsmyndighetene.
Deponiet har oppsamlingssystem for deponigass. Deponigassen samles og
brennes i fakkel (IRIS, 2009, 2010).
Tabell 1. Beregnet årlige (2006‐10; kg/år) utslipp av tungmetaller og miljøgifter fra
Vikan Avfallplass fra sigevann basert på tall fra Trainee Robert Tarasz (pers.medd).
2006

2007

2009

2010

1 274,77

2005

1 157,46

1 812,65

1 339,62

925,74

1 901,35

82 075,52

30 688,70

134,15

163 598,37

Jern ( kg Fe/ år)
Mangan (kg Mn/år)

2008

141,68

79 333,45

Sink (kg Zn/år)

0,02

10,54

72,46

62,83

36,25

125,79

Kobber (kg Cu/år)

0,89

0,88

17,55

8,53

2,99

5,82

Bly (kg Pb/år)

0,23

0,31

0,47

0,43

0,30

1,06

Kadmium(kg Cd/år)

0,01

0,01

0,04

0,03

0,03

0,07

Nikkel (kg Ni/år)

5,03

4,92

9,61

5,25

4,02

8,86

Krom (kg Cr/år)

7,67

8,52

11,58

7,42

10,40

17,83

Arsen (kg As/år)

4,44

3,93

6,44

5,94

3,23

7,22

Kvikksølv (kg Hg/år)

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

0,01

∑PAH16 (kg/år)
BTEX* (kg/år)

0,63
im

2,16

0,33

0,19

0,45

0,25

0,05

4,87

1,99

2,28

0,95

*Monosykliske aromater

Tabell 1 viser beregnet årlige utslipp av ulike metaller og miljøgifter via
sigevannet fra Vikan Avfallsplass. I nærområdet til Yttervika ligger i tillegg til
avfallsplassen, et asfaltverk (Innervika) og et kommunalt avløp (Langodden)
tilknyttet 3150 personer inkl. bedrifter. Alle disse kan være potensielle
bidragsytere til forurensende belastning på resipienten i tillegg til ukjente
diffuse kilder.
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1.1.1
Tidligere undersøkelser ved Vikan avfallsdeponi
I løpet av 2005 fikk alle avfallsanlegg i Norge betingelsene for videre drift
etter 2009. De nye betingelsene bygger på EU sitt deponidirektiv. Med
bakgrunn i en omfattende Miljørisikovurdering foretatt i perioden 2003‐
2004 har Iris Salten IKS (tidligere Salten Forvaltning IKS) søkt Fylkesmannen
i Nordland om tillatelse for videre drift etter 2009. Det er forventa at
driftsvilkårene også vil bli knytta til resultatene fra foreliggende
undersøkelse av resipienten, og for det oppsamla sigevannet fra deponiet.
Nordlandsforskning foretok i 1999 undersøkelser av sedimenter og biota
ved utslippspunktet fra deponiet (Killie, 1999). En videreføring av denne
undersøkelsen var planlagt gjentatt i 2005. Vinteren 2005 ble det en del
mediefokusering omkring utslippet fra avfallsplassen og eventuelle
virkninger på det marine miljøet i resipientområdet. Det ble spesielt satt
spørsmålstegn ved kvaliteten på sjømat fra området, og eventuelle
økologiske effekter av utslippet fra Vikan Avfallsplass (Landstad, 2005c,
Landstad, 2005b, Landstad, 2005a, Nilsen, 2005a, Nilsen, 2005b). IRIS Salten
ønsket derfor raskest mulig å få svar på de spørsmålene som ble stilt.
De planlagte miljøundersøkelser i 2005 ble derfor gjennomført med
hovedfokus på eventuelle helsemessige og økologiske effekter av utslippet.
Forsøket konkluderte med at resipienten i og rundt Yttervika (ved avløpet til
Vikan avfallsplass) synes å være fra ubetydelig til lite forurenset i henhold til
konsentrasjoner av termostabile koliforme bakterier, metaller og organiske
miljøgifter i sediment, fiskefilet og – lever. De forurensende metallene i
blåskjell var ved alle lokalitetene under de nasjonale bakgrunnsverdiene, og
indikerer at disse blåskjellene var ubetydelig til lite forurenset i henhold til
metall forurensing (tilstandsklasse I) (Iversen et al., 2006).
I 25 % av målingene var det en moderat overkonsentrasjon av PAH. I følge
SFT sitt klassifiseringssystem indikerer nivået av PAH at disse lokalitene ved
Innervika (Asfaltverket) vinter 2005/06 og Hopen sommer 2005 var
moderat forurenset (tilstandsklasse II). Det synes også at PAH var
overrepresentert i blåskjell i de indre deler av undersøkelsesområdet
sammenliknet med referansen (Straumøya). Mattilsynet har satt en
tiltaksgrense for PAH og B(a)P i blåskjell på henholdsvis 250 og 5 ng/kg vv
(Økland, 2005). Resultatene fra denne undersøkelsen lå PAH og B(a)P godt
under disse tiltaksgrensene (Iversen et al., 2006). Det var også moderate
overkonsentrasjoner av dioksiner (WHO‐TEF) i indre deler av
undersøkelsesområdet
sammenliknet
med
referanselokaliteten
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(Straumøya). I sommerperioden 2005 var Yttervika (avløpet avfallsplassen) i
en tilstandsklasse III, som indikerer en markert forurenset lokalitet.
Dioksiner ble påvist i forhøyede konsentrasjoner ved Innervika
(Asfaltverket) og Hopen både sommer 2005 og vinter 2005/06, og indikerer
en tilstandsklasse II, moderat forurenset. I nærområdet omkring Yttervika
ligger det i tillegg til avfallsplassen, et asfaltverk, et kommunalt
utslippspunkt (Langodden) som er tilknyttet 3150 personer inkl. bedrifter,
og vegtrafikk langs Riksvei 80 (Bodø‐Fauske). Alle disse kan være potensielle
bidragsytere til økt belastning av PAH og dioksin til resipienten. I tillegg kan
en ikke utelukke ukjente og mer diffuse kilder (Iversen et al., 2006).
I 2006‐07 ble det igangsatt et overvåkningsprogram med utsatte kultiverte
blåskjell i nærområdet av resipienten av Vikan avfallsdeponi.
Bioakkumuleringsforsøket bekreftet resultatene fra stedegne blåskjell 2005‐
2006, og synes å være et godt egnet verktøy for kartlegging av opptak av
kjemiske fremmedstoff fra det abiotiske eller biotiske miljøet i nærheten av
potensielle forurensingskilder i sjø. Selv om det forekom en
bioakkumulering av metaller og organiske miljøgifter i og ved
utslippspunktet til Vikan, ble blåskjellene klassifisert som ubetydelig til lite
forurenset i henhold til metall forurensing og PAH (tilstandsklasse I).
Dioksinnivåene akkumulert over året i blåskjellene, og syntes å bekrefte at
en har en overkonsentrasjon av dioksin i området som varierer fra en
tilstandsklasse II, ‐ moderat forurenset til tilstandsklasse III, ‐ markert
forurenset. Det foreligger ikke noe kostholdsråd for dette området, men
mattilsynets generelle anbefalinger i henhold til sanking av blåskjell er å
velge åpne fjorder og sjøområder med en viss avstand til potensielle
forurensninger. Resultatene viste at bruk av bioakkumuleringsstudier med
kultiverte blåskjell kan benyttes i overvåkning av resipienter på spesifikke
komponenter, og ved regelmessige undersøkelser (hvert 2 – 3 år) beskrive
endringer av forurensingsgrad og mulige kilder (Iversen & Eliassen, 2009).
1.2

BEGREPET FORURENSNING

Forurensning er definert av ”The Joint Group of Experts on the Scientific
Aspects of Marine Environmental Pollution; (GESAMP)” som direkte eller
indirekte menneskelig tilførsel av stoffer, gjenstander eller energi til miljøet,
slik at en eller flere av følgende effekter oppstår (GESAMP, 1991):
1. Skade på levende ressurser.
2. Trussel for menneskets helse.
3. Hindring av marine aktiviteter som for eksempel fiske.
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4. Forringelse av vannets brukskvalitet.
5. Reduksjon av trivsel.
Forurensning kan indusere effekter fra celle‐ til samfunnsnivå. Rand (1995)
beskrev tre begreper knyttet til denne påvirkningen: Bioakkumulering;
opptak av et kjemisk fremmedstoff fra det abiotiske eller biotiske miljøet.
Biokonsentrasjon; opptak av et kjemikalie hvor konsentrasjonen i
organismen blir høyere enn om den bare hadde vært eksponert for
bakgrunnsnivåene, og biomagnifikasjon; oppkonsentrasjon av et kjemisk
fremmedstoff gjennom næringskjeden.
1.2.1

Klassifisering av miljøkvalitet i vannforekomster

Tabell 2. Tilstandsklassene for miljøgifter i blåskjell. Merk at øvre grense for klasse I
er satt ved "antatt høyt bakgrunnsnivå", det vil si det forurensningsnivået som
finnes i organismer fanget i områder med diffus belastning, altså områder hvor det
ikke er sporbar innflytelse fra punktkilder.
Tilstandsklasse

I
Ubetydelig
forurenset

II
Moderat
forurenset

III
Markert
forurenset

IV
Sterkt
forurenset

V
Meget
sterkt
forurenset

Blåskjell metaller (tørrvekt)
Arsen (mg/kg)
Bly (mg/kg)
Kadmium (mg/kg)
Kobber (mg/kg)
Krom (mg/kg)
Kvikksølv (mg/kg)
Nikkel (mg/kg)
Sink (mg/kg)

<10
<3
<2
<10
<3
<0,2
<5
<200

∑PAH (µg/kg)
B(a)P (µg/kg)*
HCB (µg/kg)
∑HCH (µg/kg)
∑PCB7 (µg/kg)
TE
PCDD/PCDF
**/***
(ng/kg)

<50
<1
<0,1
<1
<4
<0,2

10‐30
3‐15
2‐5
10‐30
3‐10
0,‐0,5
5‐20
200‐400

30‐100
15‐40
5‐20
30‐100
10‐30
0,5‐1,5
20‐50
400‐1 000

100‐200
40‐100
20‐40
100‐200
30‐60
1,5‐4
50‐100
1 000‐2 500

>200
>100
>40
>200
>60
>4
>100
>2 500

2 000‐5 000
10‐30
1‐5
10‐30
40‐100
1,5‐3

>5 000
>30
>5
>30
>100
>3

Blåskjell, organiske stoffer (våtvekt)

50‐200
1‐3
0,1‐0,3
1‐3
4‐15
0,2‐0,5

200‐2 000
3‐10
0,3‐1
3‐10
15‐40
0,5‐1,5

* Benzo(a)pyren, ** Nordisk Toksisitetekvialent, N‐TEF 1988 (OSPAR, 2005). *** I
Molvær et al. (1997) er benevningen ng/kg, dette er feil, riktig benevning skal
være µg/kg (Kristoffer Næs, NIVA pers. medd).

Klassifiseringssystemet for miljøkvalitet i vannforekomster (ferskvann,
fjorder og kystfarvann) ble i sin tid utarbeidet av Norsk institutt for
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vannforskning (NIVA) på oppdrag fra Statens forurensingstilsyn (SFT).
Hensikten med klassifiseringssystemet var å gi ulike faggrupper og personer
innen forvaltning, rådgiving og forskning et felles verktøy og et
referansesystem for vurdering av miljøtilstand og utviklingen av denne.
Systemet hadde også til hensikt å fastsette miljømål for vannforekomster
og vurdere eventuelle forurensingsbegrensende tiltak. Tilstandsklassene
deles inn i lite/ubetydelig, moderat, markert, sterkt eller meget sterkt
forurenset. Øvre grense for klasse I er satt ved "antatt høyt bakgrunnsnivå",
det vil si det forurensningsnivået som finnes i organismer fanget i områder
med diffus belastning, altså områder hvor det ikke er sporbar innflytelse fra
punktkilder (se Tabell 2).
1.3
BIOMONITONERING MED BLÅSKJELL (MYTILUS EDULIS L.)
Å bruke skjell av genus Mytilus for å studere nivåer og trender av kjemisk
forurensing i kystfarevann, ble foreslått i begynnelsen av 1970 tallet (Andral
et al., 2004). Slik biomonitonering er basert på skjell sin evner til å
akkumulere kjemiskforurensing i vevet som er proporsjonal til stoffets
biotilgjengelighet (Cossa et al., 1988, George & Coombs, 1977). Siden
bioakkumuleringsforsøk med skjell strekker seg over flere måneder
reduserer man problemet med de daglige endringene i vannmassene og
man er i bedre stand til å måle den reelle kontamineringen organismen
opplever ved en lokalitet (Andral et al., 2004).
Ved bruk av skjell i bioakkumuleringsforsøk har man benyttet to ulike
strategier. Den ene strategien baserer seg på stedegne ville populasjoner av
skjell (Claisse, 1989, Claisse et al., 2001, Goldberg, 1975, Iversen et al.,
2006), og den andre strategien er hvor man transplanterer kultiverte skjell
fra en referanse lokalitet eller anlegg (Andral et al., 2004, Deudero et al.,
2009, Iversen & Eliassen, 2009).
Bløtdyr som skjell synes å være godt egnete organismer for å studere
biologiske effekter av forurensning. Disse organismene er resistente, lett å
samle og håndtere i forbindelse med aktive biomoniteringsforsøk (Bodin et
al., 2004, Oros & Ross, 2005, Pan et al., 2005). I tillegg har skjell og andre
muslinger begrenset mobilitet og evne til å metabolisere metaller og
organiske miljøgifter, sammenliknet med organismer på høyere trofisk nivå
(Oros & Ross, 2005).
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For å få mer kunnskap om akkumuleringen av PAH, dioksin og utvalgte
metaller i blåskjell over tid og ved ulike lokaliteter i nærområdet rundt
Yttervika, ønsket IRIS Salten i samarbeid med Biologisk Forskningsgruppe
ved Universitetet i Nordland å gjennomføre en overvåkning av
bioakkumulering av miljøgifter i kultiverte blåskjell over tid. Første del av
overvåkningen ble gjennomført i 2006‐07 (Iversen & Eliassen, 2009) og
andre del av overvåkningen ble gjennomført 2010‐11.
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2.

MATERIALE OG METODE

2.1
FORSØKSOMRÅDE
Figur 1 (s. 14) viser posisjonene for blåskjellriggene. Ved hvert
utsettingspunkt ble det sommeren 2006 og vår 2010 satt ut ca. 200 blåskjell
av størrelse på 40 – 60 mm i en kurv på ca. 5 m dyp i Saltenfjorden i
området Yttervika – Hopen (Figur 2, s. 14). Hvert kvartal (3de måned)
sommer, høst, vinter og vår, ble det tatt ut 50 skjell for miljøgiftanalyse, og
20 skjell til analyse av vekst og kvalitet etter metodikk beskrevet av Iversen
et al. (2004). For å få en oppfatning av betydningen av sesongen på
bioakkumuleringen, ble disse 70 blåskjellene erstattet med nye skjell fra
referanselokaliteten hvert kvartal. De resterende skjellene som ble utsatt
sommer 2006 og vår 2010 ble samlet inn sommer 2007 og vår 2011, og
representerte bioakkumuleringen av miljøgifter i blåskjell over året.
Alle blåskjell ble hentet fra tidligere Arctic Mussel AS (nedlagt) sin lokalitet i
Elvefjorden, i Bodø kommune (WQ 853 519; kartblad 2029 III). Den
25.05.2006 (før utsett) var den gjennomsnittlige ∑PAH16, dioksin (WHO‐
TEF), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu) og Arsen (As) på henholdsvis 1.9
µg/kg, 0.11 ng/kg, 0.13 mg Pb/kg, 0.17 mg Cd/kg, 0.89 mg Cu/kg og 2.0 mg
As/kg.
Tilsvarende var 0‐prøven for 2010‐11 sesongen den 30.03.2010 for ∑PAH16,
dioksin (WHO‐TEF), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu) og Arsen (As)
henholdsvis på 5.0 µg/kg, 0.13 ng/kg, 0.18 mg Pb/kg, 0.21 mg Cd/kg, 0.92
mg Cu/kg og 2.3 mg As/kg
Prøvene ble innsamlet og opparbeidet i henhold til metodikk benyttet og
beskrevet innenfor OSPAR‐kommisjons JAMP (OSPAR, 1997) og etter
Iversen et al. 2006. Prøvene ble analysert for ∑PAH16, dioksin (WHO‐TEF),
bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu) og Arsen (As).
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Figur 1. Utsett av blåskjellrigger (rød sirkel) fra venstre til høyre lokalitetene Yttervika
(Sigevann avfallsdeponi), Innervika (Asfaltverk) og Langodden (kommunalt kloakkutslipp).

Figur 2. Skisse av blåskjellrigg satt ut ved Innervika, Yttervika og Langodden årene 2006‐07
og 2010‐11. Skisse av Steinar Johnsen, BF.

14

3.

RESULTATER

Merk at blåskjell fra Langodden til registrering av miljøgifter over året
mangler, da disse gikk tapt ved innsamling våren 2011.
3.1

BIOLOGISKE DATA AV KULTIVERTE BLÅSKJELL

3.1.1

Lengdevekst

De kultiverte skjellene økte gjennomsnittelige lengde fra henholdsvis 48.0
mm (0‐prøve før utsett) til 53.3 (Yttervika), 49.2 (Innervika) og 48.3 mm
(Langodden) i løpet av sesongen 2006‐07, og 56.3 mm (0‐prøve før utsett)
til 59.7 (Yttervika) og 60.6 mm (Innervika) sesongen 2010‐11. Dette er en
gjennomsnittelig økning for sesongen 2006‐07 og 2010‐11 på henholdsvis
10 % (Yttervika), 2 % (Innervika), og 1 % (Langodden), og 6 % (Yttervika) og
7 % (Innervika) over året (Figur 3).

Figur 3. Midlere lengdevekst i prosent over et år ved lokalitetene Yttervika, Innervika og
Langodden sesong 2006‐07 og 2010‐11.
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3.1.2

Matinnhold (EMY %)

Sesong 2006‐07
Høyeste og laveste gjennomsnittelige målte verdi av matinnhold i skjellene
ved skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven), ble målt henholdsvis sommeren
2006 og våren 2007, og ble målt til 30.2 ± 2.7 % og 19.2 ± 5.1 %. Tilsvarende
ble høyeste og laveste gjennomsnittelige matinnhold i utsatte skjell ved
lokalitet Yttervika målt sommeren 2006 og høst 2006 til henholdsvis 33.3 ±
4.0 % og 16.7 ± 6.0 %. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi i matinnhold i utsatte blåskjell målt henholdsvis
sommeren 2006 og vinteren 2006‐07, og var på henholdsvis 30.6 ± 5.2 % og
18.5 ± 8.7 %. Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi i
matinnhold av utsatte skjell ved Langodden registrert sommeren 2006 og
vinteren 2006‐07, og var på henholdsvis 31.0 ± 4.1 % og 13.3 ± 3.0 %. Det
var ingen signifikante forskjeller mellom lokalitetene ved noe måletidspunkt
(Figur 4).
40

0-prøve
Yttervika
Innervika
Langodden

Matinhold (EMY; %)

35
30
25
20
15
10
5
Sommer 06

Høst 06

Vinter 06-07

Vår 07

Sesong
Figur 4. Gjennomsnittelig EMY i blåskjellriggene sesong 2006‐07 ved de ulike lokalitetene
som beskrevet i figur 1
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Sesong 2010‐11
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av matinnhold i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven), ble målt henholdsvis sommeren
2010 og høst 2010, og ble målt til 21.4 ± 4.6 % og 17.7 ± 5.1 %. Tilsvarende
ble høyeste og laveste gjennomsnittelige matinnhold i utsatte skjell ved
lokalitet Yttervika målt sommeren 2010 og vinter 2010‐11 til henholdsvis
19.6 ± 2.6 % og 13.7 ± 2.5 %. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og
laveste gjennomsnittelige verdi i matinnhold i utsatte blåskjell målt
henholdsvis sommeren 2010 og vinteren 2010‐11, og var på henholdsvis
21.2 ± 6.2 % og 14.3 ± 2.9 %. Tilsvarende ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi i matinnhold av utsatte skjell ved Langodden
registrert sommeren 2010 og vår 2010, og var på henholdsvis 20.2 ± 5.5 %
og 13.9 ± 1.9 %. Det var ingen signifikante forskjeller mellom lokalitetene
ved noe måletidspunkt (Figur 5).

Figur 5. Gjennomsnittelig EMY (matinnhold %) i blåskjellriggene sesong 2010‐11 ved de ulike
lokalitetene som beskrevet i figur 1
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3.2

ORGANISKE MILJØGIFTER

3.2.1

Polyaromatiske hydrokarboner (∑PAH16)

Sesong 2006‐07
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av ∑PAH16 i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis høsten 2006 og
våren 2007, og ble målt til 4.40 og 1.90 µg/kg. Tilsvarende ble høyeste og
laveste gjennomsnittsverdi av ∑PAH16 i utsatte skjell ved lokalitet Yttervika
målt sommeren 2006 og vinter 2006‐07 til henholdsvis 15.70 og 3.90 µg/kg.
Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av
∑PAH16 i utsatte blåskjell målt henholdsvis høsten 2006 og våren 2007, og
var på henholdsvis 15.70 og 3.60 µg/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av ∑PAH16 av utsatte skjell ved Langodden registrert
sommeren 2006 og vår 2007, og var på henholdsvis 13.80 og 3.10 µg/kg.
Det ble ikke målt noen akkumulering av ∑PAH16 over året i de utsatte
skjellene ved noen av forsøkslokalitetene (Tabell 3). Høyeste
gjennomsnittelige målte verdi av ∑PAH16 ble målt høsten 2006 ved
Innervika (15.70 µg/kg) og var 3 ganger lavere enn øvre grense for
tilstandsklasse I (se Tabell 2, s.10).
Tabell 3. Polyaromatiske hydrokarboner (∑PAH16, µg/kg) i blåskjell tatt ved de ulike
lokalitetene som beskrevet i figur 1 fordelt på sesong og år. Grensen for tilstandsklasse 1:
ubetydelig forurenset ligger på 50 µg/kg (lyseblå farge) (Molvær et al., 1997).
Elevfjorden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

1,90

3,30

4,40

1,90

1,90

2010‐11

0,75

0,77

nd

im

5,00

Yttervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

4,00

15,70

11,50

3,90

3,60

2010‐11

0,94

nd

3,50

4,30

5,00

Innervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

3,60

13,30

15,70

4,40

3,90

2010‐11

0,76

0,69

nd

3,90

5,30

Langodden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

3,10

13,80

10,00

3,40

3,70

nd

2,70

im

2010‐11
0,61
0,57
Nd=not detected (ikke påvist); im=ikke målt.
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Sesong 2010‐11
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av ∑PAH16 i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt i henholdsvis 1 års prøven
og våren 2010, og ble målt til 5.00 og 0.75 µg/kg. Tilsvarende ble høyeste og
laveste gjennomsnittsverdi av ∑PAH16 i utsatte skjell ved lokalitet Yttervika
målt i 1 års prøven og våren 2010 til henholdsvis 5.00 og 0.94 µg/kg. Ved
lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av
∑PAH16 i utsatte blåskjell målt i 1 års prøven og våren 2010, og var på
henholdsvis 2.30 og 0.76 µg/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av ∑PAH16 av utsatte skjell ved Langodden registrert
vinter 2010‐11 og sommer 2010, og var på henholdsvis 2.7 og 0.61 µg/kg.
Det ble påvist en svak akkumulering av ∑PAH16 over året i de utsatte
skjellene ved Yttervika, Innervika og Elvefjorden (Tabell 3). Høyeste
gjennomsnittelige målte verdi av ∑PAH16 ble målt i 1 års prøven ved
Innervika (5.30 µg/kg) og var 9.4 ganger lavere enn øvre grense for
tilstandsklasse I (se Tabell 2, s.10).
3.2.2

Dioksin (WHO‐TEF)

Sesong 2006‐07
Høyeste og laveste gjennomsnittsverdi av dioksin (WHO‐TEF) i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis høsten 2006 og
våren 2007, og ble målt til 0.190 og 0.110 ng/kg. Tilsvarende ble høyeste og
laveste gjennomsnittsverdi av dioksin (WHO‐TEF) i utsatte skjell ved
lokalitet Yttervika målt høsten 2006 og våren 2007 til henholdsvis 0.180 og
0.100 ng/kg. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av dioksin (WHO‐TEF) i utsatte blåskjell målt
henholdsvis høsten 2006 og våren 2007, og var på henholdsvis 0.170 og
0.100 ng/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av
dioksin (WHO‐TEF) av utsatte skjell ved Langodden registrert sommeren
2006 og høst 2006, og var på henholdsvis 0.190 og 0.160 ng/kg. Det ble
registrert en akkumulering av dioksin over året ved lokalitetene Yttervika,
Innervika og Langodden, og var på henholdsvis 0.330, 0.540 og 0.380 ng/kg,
noe som indikerer fra moderat (klasse II) til markert (klasse III) forurensete
lokaliteter (Tabell 4, s.20)
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Sesong 2010‐11
Høyeste og laveste gjennomsnittsverdi av dioksin (WHO‐TEF) i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis høsten 2010 og
våren 2010, og ble målt til 0.042 og 0.032 ng/kg. Tilsvarende ble høyeste og
laveste gjennomsnittsverdi av dioksin (WHO‐TEF) i utsatte skjell ved
lokalitet Yttervika målt i 1 års prøven og våren 2010 til henholdsvis 0.108 og
0.028 ng/kg. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av dioksin (WHO‐TEF) i utsatte blåskjell målt i 1 års
prøven og våren 2010, og var på henholdsvis 0.117 og 0.034 ng/kg.
Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av dioksin
(WHO‐TEF) av utsatte skjell ved Langodden registrert vinteren 2010‐11 og
våren 2010, og var på henholdsvis 0.085 og 0.032 ng/kg. Det ble registrert
en akkumulering av dioksin over året ved lokalitetene Yttervika og
Innervika. Alle de målte verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig
forurenset (Tabell 4).
Tabell 4. Dioksin (WHO‐TEF; ng/kg) i blåskjell tatt ved de ulike lokalitetene som beskrevet i
figur 1 fordelt på sesong og år. Lyseblå farge indikerer tilstandsklasse I; ubetydelig
forurenset, grønn farge indikerer tilstandsklasse II; moderat forurenset og gul farge indikerer
tilstandsklasse III; markert forurenset (lyseblå farge) (Molvær et al., 1997).
Elevfjorden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,110

0,110

0,190

0,110

0,110

2010‐11

0,032

0,037

0,042

im

0,042

Yttervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,100

0,110

0,180

0,160

0,330

2010‐11

0,028

0,032

0,044

0,086

0,108

Innervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,110

0,100

0,170

0,130

0,540

2010‐11

0,034

0,035

0,043

0,086

0,117

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,160

0,190

0,140

0,170

0,380

2010‐11
im=ikke målt.

0,032

0,033

0,045

0,085

im

Langodden

20

3.3

METALLER

3.3.1

Bly (Pb)

Sesong 2006‐07
Høyeste og laveste middelverdi av bly i skjellene ved skjellanlegget i
Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis vinteren 2006‐07 og sommeren
2006, og ble målt til 0.19 og 0.12 mg Pb/kg. Tilsvarende ble høyeste og
laveste gjennomsnittsverdi av bly i utsatte skjell ved lokalitet Yttervika målt
våren 2007 og sommeren 2006 til henholdsvis 0.28 og 0.13 mg Pb/kg. Ved
lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av bly i
utsatte blåskjell målt henholdsvis våren 2007 og høsten 2006, og var på
henholdsvis 0.33 og 0.14 mg Pb/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av bly av utsatte skjell ved Langodden registrert
våren 2007 og sommeren 2006, og var på henholdsvis 0.28 og 0.13 mg
Pb/kg. Det ble registrert en akkumulering av bly over året ved lokalitetene
Yttervika, Innervika og Langodden og var på henholdsvis 0.24, 0.31 og 0.25
mg Pb/kg. Alle de målte verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig
forurenset (Tabell 5).
Tabell 5. Gjennomsnittelig verdier av bly (mg Pb/kg) i blåskjell målt ved de ulike lokalitetene
som beskrevet i figur 1 fordelt på sesong og år. Grensen for tilstandsklasse 1: ubetydelig
forurenset ligger på 3 mg Pb/kg (lyseblå farge) (Molvær et al., 1997).
Elevfjorden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,13

0,12

0,13

0,19

0,13

2010‐11

0,15

0,18

0,19

im

0,21

Yttervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,28

0,13

0,15

0,27

0,24

2010‐11

0,18

0,16

0,20

0,21

0,19

Innervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,33

0,17

0,14

0,26

0,31

2010‐11

0,25

0,20

0,23

0,21

0,22

Langodden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,28

0,13

0,18

0,27

0,25

2010‐11
im=ikke målt.

0,17

0,15

0,21

0,23

im
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Sesong 2010‐11
Høyeste og laveste middelverdi av bly i skjellene ved skjellanlegget i
Elvefjorden (0‐prøven) ble målt i henholdsvis 1 års prøven og våren 2010,
og ble målt til 0.21 og 0.15 mg Pb/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste
gjennomsnittsverdi av bly i utsatte skjell ved lokalitet Yttervika målt
vinteren 2010‐11 og sommeren 2010 til henholdsvis 0.21 og 0.16 mg Pb/kg.
Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av
bly i utsatte blåskjell målt våren 2010 og sommer 2010, og var på
henholdsvis 0.25 og 0.20 mg Pb/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av bly av utsatte skjell ved Langodden registrert
vinteren 2010‐11 og sommeren 2010, og var på henholdsvis 0.23 og 0.15
mg Pb/kg. Det ble ikke registrert akkumulering av bly over året ved noen av
lokalitetene. Alle de målte verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig
forurenset (Tabell 5; s. 21).
3.3.2

Kadmium (Cd)

Sesong 2006‐07
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av kadmium i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis vinteren 2006‐
07 og sommeren 2006, og ble målt til 0.26 og 0.13 mg Cd/kg. Tilsvarende
ble høyeste og laveste gjennomsnittsverdi av kadmium i utsatte skjell ved
lokalitet Yttervika målt våren 2007 og sommeren 2006 til henholdsvis 0.32
og 0.12 mg Cd/kg. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av kadmium i utsatte blåskjell målt henholdsvis
våren 2007 og sommeren 2006, og var på henholdsvis 0.30 og 0.17 mg
Cd/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av
kadmium i utsatte skjell ved Langodden registrert våren 2007 og sommeren
2006, og var på henholdsvis 0.31 og 0.13 mg Cd/kg. Det ble registrert en
akkumulering av kadmium over året ved lokalitetene Yttervika, Innervika og
Langodden og var på henholdsvis 0.26, 0.31 og 0.24 mg Cd/kg. Alle de målte
verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig forurenset (Tabell 6, s. 23).
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Tabell 6. kadmium i blåskjell (mg Cd/kg) tatt ved de ulike lokalitetene som beskrevet i figur 1
fordelt på sesong og år. Grensen for tilstandsklasse 1: ubetydelig forurenset ligger på 2 mg
Cd/kg (lyseblå farge) (Molvær et al., 1997).
Elevfjorden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,17

0,13

0,13

0,26

0,17

2010‐11

0,18

0,23

0,28

im

0,26

Yttervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,32

0,12

0,17

0,30

0,26

2010‐11

0,27

0,19

0,23

0,26

0,24

Innervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,30

0,17

0,19

0,27

0,31

2010‐11

0,28

0,20

0,26

0,26

0,23

Langodden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,31

0,13

0,19

0,31

0,24

2010‐11
im=ikke målt.

0,21

0,16

0,25

0,27

im

Sesong 2010‐11
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av kadmium i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis høsten 2010 og
våren 2010, og ble målt til 0.28 og 0.18 mg Cd/kg. Tilsvarende ble høyeste
og laveste gjennomsnittsverdi av kadmium i utsatte skjell ved lokalitet
Yttervika målt våren 2010 og sommeren 2010 til henholdsvis 0.27 og 0.19
mg Cd/kg. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av kadmium i utsatte blåskjell målt henholdsvis
våren 2010 og sommeren 2010, og var på henholdsvis 0.28 og 0.20 mg
Cd/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av
kadmium i utsatte skjell ved Langodden registrert vinteren 2010‐11 og
sommeren 2010, og var på henholdsvis 0.27 og 0.16 mg Cd/kg. Det ble ikke
registrert non akkumulering av kadmium over året ved lokalitetene. Alle de
målte verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig forurenset (Tabell 6).
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3.3.3

Kobber (Cu)

Sesong 2006‐07
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av kobber i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis vinteren 2006‐
07 og våren 2007, og ble målt til 1.9 og 0.9 mg Cu/kg. Tilsvarende ble
høyeste og laveste gjennomsnittsverdi av kobber i utsatte skjell ved
lokalitet Yttervika målt vinteren 2006‐07 og høsten 2006 til henholdsvis 2.3
og 1.1 mg Cu/kg. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av kobber i utsatte blåskjell målt henholdsvis
vinteren 2006‐07 og høsten 2006, og var på henholdsvis 1.9 og 1.1 mg
Cu/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av kobber
i utsatte skjell ved Langodden registrert våren 2007 og høsten 2006, og var
på henholdsvis 2.9 og 1.1 mg Cu/kg. Det ble registrert en akkumulering av
kobber over året ved lokaliteten Langodden og var ble målt til 5.1 mg
Cu/kg. Alle de målte verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig forurenset
(Tabell 7).

Tabell 7. Kobber (mg Cu/kg) i blåskjell tatt ved de ulike lokalitetene som beskrevet i figur 1
fordelt på sesong og år. Grensen for tilstandsklasse 1: ubetydelig forurenset ligger på 10 mg

Cu/kg (lyseblå farge) (Molvær et al., 1997).
Elevfjorden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

0,9

1,1

1,3

1,9

0,9

2010‐11

1,1

1,3

1,2

im

1,0

Yttervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

1,8

1,4

1,1

2,3

1,6

2010‐11

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

Innervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

1,6

1,4

1,1

1,9

2,0

2010‐11

1,0

1,2

1,2

1,0

1,0

Langodden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

2,9

1,4

1,1

2,0

5,1

2010‐11
im=ikke målt.

1,0

1,2

1,3

1,0

im
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Sesong 2010‐11
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av kobber i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis sommeren 2010
og i 1 års prøven, og ble målt til 1.3 og 1.1 mg Cu/kg. Tilsvarende ble
høyeste og laveste gjennomsnittsverdi av kobber i utsatte skjell ved
lokalitet Yttervika målt våren, 2010 og vinteren 2010‐11 til henholdsvis 1.1
og 1.0 mg Cu/kg. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av kobber i utsatte blåskjell målt henholdsvis
høsten 2010 og vinteren 2010‐11, og var på henholdsvis 1.2 og 1.0 mg
Cu/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av kobber
i utsatte skjell ved Langodden registrert høsten 2010 og våren 2010, og var
på henholdsvis 1.3 og 1.0 mg Cu/kg. Det ble ikke registrert en akkumulering
av kobber over året ved noen av de undersøkte lokalitetene. Alle de målte
verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig forurenset (Tabell 7, s. 24).
3.3.4

Arsen (As)

Sesong 2006‐07
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av arsen i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis vinteren 2006‐
07 og våren 2007, og ble målt til 3.6 og 2.0 mg As/kg. Tilsvarende ble
høyeste og laveste gjennomsnittsverdi av arsen i utsatte skjell ved lokalitet
Yttervika målt vinteren 2006‐07 og sommeren 2006 til henholdsvis 4.6 og
2.2 mg As/kg. Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste
gjennomsnittelige verdi av arsen i utsatte blåskjell målt henholdsvis
vinteren 2006‐07 og høsten 2006, og var på henholdsvis 4.2 og 2.4 mg
As/kg. Tilsvarende ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av arsen i
utsatte skjell ved Langodden registrert vinteren 2006‐07 og sommeren
2006, og var på henholdsvis 3.9 og 2.2 mg As/kg. Det ble ikke registrert en
akkumulering av arsen over året ved noen lokaliteter Alle de målte verdiene
var i tilstandsklasse I; ubetydelig forurenset (Tabell 8, s. 26).
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Tabell 8. Arsen i blåskjell (mg As/kg) tatt ved de ulike lokalitetene som beskrevet i figur 1
fordelt på sesong og år. Grensen for tilstandsklasse 1: ubetydelig forurenset ligger på 10
mg/kg (lyseblå farge) (Molvær et al., 1997).
Elevfjorden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

2,0

2,1

2,1

3,6

2,0

2010‐11

2,1

2,3

2,3

im

1,9

Yttervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

3,8

2,2

2,3

4,5

3,2

2010‐11

2,2

2,0

2,3

2,4

2,6

Innervika

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

3,6

2,4

2,4

4,2

3,9

2010‐11

2,3

2,1

2,4

2,4

2,4

Langodden

Vår

Sommer

Høst

Vinter

1 år

2006‐07

3,9

2,2

2,4

4,0

3,7

2010‐11
im=ikke målt.

2,4

2,6

2,3

2,7

im

Sesong 2010‐11
Høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av arsen i skjellene ved
skjellanlegget i Elvefjorden (0‐prøven) ble målt henholdsvis høsten 2010 og
i 1 års prøven, og ble målt til 2.3 og 1.9 mg As/kg. Tilsvarende ble høyeste
og laveste gjennomsnittsverdi av arsen i utsatte skjell ved lokalitet Yttervika
målt i 1 års prøven og sommeren 2010 til henholdsvis 2.6 og 2.0 mg As/kg.
Ved lokaliteten Innervika ble høyeste og laveste gjennomsnittelige verdi av
arsen i utsatte blåskjell målt henholdsvis vinteren 2010‐11 og sommeren
2010, og var på henholdsvis 2.4 og 2.1 mg As/kg. Tilsvarende ble høyeste og
laveste gjennomsnittelige verdi av arsen i utsatte skjell ved Langodden
registrert vinteren 2010‐11 og høsten 2010, og var på henholdsvis 2.7 og
2.3 mg As/kg. Det ble ikke registrert en akkumulering av arsen over året ved
noen lokaliteter. Alle de målte verdiene var i tilstandsklasse I; ubetydelig
forurenset (Tabell 8).
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4.

DISKUSJON

Bioakkumulering i levende organismer er et resultat av tilsynelatende
likevekt mellom konsentrasjonen av den kjemiske komponenten i
organismen, og nivåene i miljøet rundt (Andral et al., 2004, Cossa et al.,
1988, Pellerin & Amiard, 2009). Dette reguleres via dyrets aktive
absorpsjons, utskillelse og bioakkumulering. Mengden av bioakkumulasjon
av en forurensende komponent er nøye linket til skjellet sin livssyklus, og da
spesielt individet sin alder og kjønnsstatus. I tillegg vil egenskaper ved
lokaliteten som salinitet og mattilgang, samt de kjemiske egenskapene til
det forurensende stoff påvirke biotilgjengeligheten til den forurensende
komponenten. Fordelen ved å bruke kultiverte blåskjell med et kjent
opphav er at en kan gjennomføre undersøkelser i områder hvor stedegne
skjell ikke finnes, og en eliminerer mulig kompensatoriske adaptive
tilpassninger som kan skje i områder med langvarig forurensing (Giarratano
et al., 2010, Nigro et al., 2006). I tillegg har en kontroll på kilden (opphav),
alder og kjønnsmodning (Pellerin & Amiard, 2009).

4.1
SKJELLVEKST VED FORSØKSLOKALITETENE
Den gjennomsnittelige lengdevekst varierte fra 1 til 10 % i løpet av
eksponeringsårene ved forsøkslokalitetene. Denne veksten tyder på et
aktivt næringsopptak ved forsøkslokalitetene, og at flytting av skjellene fra
Elvefjorden til de ulike lokalitetene var av minimal belasting. Sommeren
2006 og 2010 var middelverdien i matinnhold i blåskjellene over 30 % og 20
% ved alle lokalitetene. Fra og med høsten 2006 og 2010 falt matinnholdet
til under 20 % og forble der resten av forsøksperioden. Slike dropp i
matinnhold er typisk for blåskjell i det de gyter. Tidligere har Iversen og
Eliassen (2004) vist at skjell i Salten gjennomfører en gyting pr. sesong, og
dette skjer i perioden juli‐august måned (Iversen & Eliassen, 2004, Iversen
et al., 2004).
4.2
METALLER
Referanseverdiene (tilstandsklasse I) for de viktigste metallene i blåskjell er
som følgende i Molvær et al. (1997) (mg/kg tørrvekt, tv): bly 3; kadmium 2;
kobber 10 og arsen 10 mg/kg kroppsvekt. mens OSPAR kommisjonens
anbefalinger for bakgrunnsverdier (BRC) for blåskjell ligger lavere enn SFTs
klassifiseringssystem. Blåskjell fra referansestasjoner langs norskekysten i
perioden 1990 til 1998 viste at gjennomsnittelig metallnivå i blåskjell ligger
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tildels lavere enn SFTs klassifiseringssystem. Dette gjorde at Knutzen og
Green (2001) foreslo å sette ned klasse I grense for nikkel og krom til
henholdsvis 3,0 og 2,0 mg/kg tv.
I følge forskriften (OSPAR, 1997) skal skjellene tarmrenses. Knutzen og
Green (2001) påpeker at metoden med å tarmrense skjell kan ha signifikant
effekt på konsentrasjonen av miljøgifter, men resultat fra testene er delvis
motstridende, og det er dermed vanskelig å forutsi konsekvensene.
Metallkonsentrasjoner i bioakkumuleringsforsøk kan bli betydelig påvirket
av biologiske og fysiske faktorer (Andral et al., 2004, Lam, 2009, Leung et
al., 2008, Pellerin & Amiard, 2009). Da metallkonsentrasjonen uttrykkes
ofte i µg eller mg pr. kg kroppsvekt kan kroppsvekt, vekstrate og biomassen
til biomonitoneringsarten påvirke den målbare metallkonsentrasjon både
gjennom vevsfortynning, og aktiv utskillelse av metaller (Leung et al., 2008).
For å redusere denne effekten valgte en blåskjell av en gjennomsnittelig
størrelse over 5 cm. Disse skjellene har gjennomført en eller flere gytinger,
og siden det meste av den eksponentielle veksten forkommer i yngre
blåskjell fram til første gyting unngår en mye av fortynningseffekten ved å
velge skjell over 5 cm. I Salten har blåskjell av denne størrelsen gjennomført
minimum en til tre gytinger avhengig av lokalitet (Iversen & Eliassen, 2004,
Iversen et al., 2004).
Blåskjell kan ta opp metaller direkte fra sjøvann og fra mat (via seston og
alger) og middelverdien av metallkonsentrasjonen blir dermed et netto
resultat av den totale forurensingen, samt den biologiske regulering
metaller som foregår i skjellet. Ulike metaller tas opp på ulike måte
eksempelvis tas metaller som kadmium, nikkel og krom kun via sjøvann i
oppløst form, mens metaller som bly i hovedsak akkumuleres via
næringskjeden (Andral et al., 2004, Leung et al., 2008)
Det var en svak tendens til akkumulering av metaller i indre deler av
undersøkelsesområdet sammenliknet med referanselokaliteten, Elvefjorden
sesongen 2006‐07. I sesong 2010‐11 kunne en ikke påvise noen slik
akkumulering av metaller i prøvetakingsområdet. Ingen av de målte
metallkonsentrasjonene i sesongene eller over årene oversteg
referanseverdiene gitt av Molvær (1997). Dette bekrefter undersøkelsen av
2006, at de forurensende metallene i blåskjell var ved alle lokalitetene
under de nasjonale bakgrunnsverdiene, og indikerer at blåskjellene er
ubetydelig til lite forurenset i henhold til metallforurensing (tilstandsklasse
I) (Iversen et al., 2006).
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Det er få forskjeller i metallkonsentrasjonene ved de ulike lokalitetene med
unntak av kobber. Ved Langodden ble det registrert en signifikant økning i
kobber sesongen 2006‐07 sammenliknet med Yttervika og Innervika, og
skyldes i vesentlig grad et nærliggende kommunalt utslippspunkt
(Langodden) tilknyttet 3150 personer inkl. bedrifter. På grunn av et uhell
gikk 1 års prøven ved Langodden tapt sesongen 2010‐11 og en kan ikke
bekrefte om tilsvarende opphopning i kobber finner sted sesongen 2010‐
11. Det synes at det er en svak oppkonsentrering av metallene Arsen,
kadmium og bly vinteren 2006‐07/2010‐11 og våren 2007 ved alle
lokalitetene i området Yttervika – Hopen. Denne formen for
sesongvariasjon kan skyldes at blåskjell er vekselvarme dyr som har en
lavere metabolisme og ekskresjonsrate ved lave temperaturer, noe som kan
medføre at metallkonsentrasjonene akkumuleres ved lave temperaturene
vinter og tidlig vår i arktiske strøk (Catsiki & Florou, 2006, Bodin et al., 2004,
Chafik et al., 2001, Cossa et al., 1990).

4.3

ORGANISKE MILJØGIFTER

4.3.1
Polyaromatiske hydrokarboner (∑PAH16)
I 2006 ble det målt en moderat overkonsentrasjon av PAH. I følge SFTs
klassifiseringssystem indikerte nivået av PAH at lokalitetene ved Innervika
(Asfaltverket) vinteren 2005/06 og Hopen sommeren 2005 var moderat
forurenset (tilstandsklasse II). Det syntes også at PAH var overrepresentert i
blåskjell i de indre deler av undersøkelsesområdet sammenliknet med
referansen (Straumøya) (Iversen et al., 2006). I bioakkumuleringsforsøket
ble det ikke registrert noen nivåer over tilstandsklasse I, verken sesong
2006‐07 eller 2010‐11. Selv om en har en svak tendens til bioakkumulering
av PAH i indre deler av bassenget, er ingen av disse nivåene alarmerende,
og lokalitetene anses å være i tilstandsklasse I, ‐ ubetydelig forurenset.
Mattilsynet har satt en tiltaksgrense for PAH og B(a)P i blåskjell på
henholdsvis 250 og 5 ng/kg vv (Økland, 2005). I resultatene fra denne
undersøkelsen ligger PAH og B(a)P godt under disse tiltaksgrensene
Undersøkelse fra referansestasjoner langs norskekysten 1992 fant man at
gjennomsnittelige verdien av ∑PAH i blåskjell var 18,3 (± 12) µg/kg vv
(Knutzen & Green, 2001). I tre miljøbelastede nordlandske havner ble det
påvist nivåer av ∑PAH i blåskjell som varierte fra 30 til over 1500 µg/kg vv
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(Bjørnbom et al., 2003). Undersøkelsen indikerer store variasjoner i
målingene fra sommer til vinter ved de enkelte lokalitetene. Dette skyldes
blant annet at PAH blir raskt skilt ut av blåskjell, slik at de episodiske høyere
PAH nivåene en har registret, kan være forårsaket av kortvarige lokale
forurensinger som mindre oljespill, vegtrafikk og lignende (Hylland, 2006,
James, 1989, Knutzen & Green, 2001). Bodin et al. (2004) bemerket at den
sesongmessige effekten
av PAH i
Mytilus galloprovincialis
(middelhavsblåskjell), ble mer markert med økende kontamineringsnivå.
Om sommeren ble det generelt målt lave nivåer av PAH som man antok
hadde et opphav fra petrokjemiske kilder, mens de forhøyede nivåene om
vinteren skyltes pyrolytiske kilder (vedfyring o.l.). Siden skalldyr er
vekselvarme, kan også forskjellen i raten av utskillelse av PAH fra sommer
til vinter ha betydning for akkumuleringen av PAH i blåskjell (Catsiki &
Florou, 2006, Bodin et al., 2004, Chafik et al., 2001, Cossa et al., 1990).
4.3.2
Dioksin (WHO‐TEF)
Dioksiner er ikke polare, fettløselige, og lite biologisk nedbrytbare
komponenter. Dermed lagres stoffene i fettvev med fare for akkumulering i
næringskjeden. Eksponering overfor dioksiner gir mange av de samme
karsinogene, immuno‐, embryo‐, reproduksjons‐, og neurotoksiske samt
endokrine effektene man ser ved PCB forgifting (Ahlborg, 1993, Ahlborg et
al., 1992, Muir et al., 2003, Muir et al., 1992, OSPAR, 2005, Roots & Zitko,
2006, Van den Berg et al., 1998, van den Berg et al., 2000, Wang &
Rainbow, 2008, Wang et al., 2009).
Dioksiner forekommer ”over alt” i miljøet i lave konsentrasjoner, som følge
av naturlige og menneskeskapte termiske prosesser. Forekomstene av
dioksiner i miljøet, skyldes i hovedsak utslipp i forbindelse med menneskelig
aktivitet.
I 2006 ble det funnet moderate overkonsentrasjoner av dioksiner (WHO‐
TEF) i indre deler av undersøkelsesområdet sammenliknet med
referanselokaliteten (Straumøya). I sommerperioden 2005 var Yttervika
(avløpet avfallsplassen) i en tilstandsklasse III, som indikerte en markert
forurenset lokalitet. Dioksiner ble påvist i forhøyede konsentrasjoner ved
Innervika (Asfaltverket) og Hopen både sommeren 2005 og vinteren
2005/06, og indikerte en tilstandsklasse II, moderat forurenset (Iversen et
al., 2006).
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Som Tabell 4, (s.20) indikerer er det en bioakkumulering av dioksin over
året i indre deler av undersøkelsesområdet sammenliknet med
referanselokaliteten, Elvefjorden sesongen 2006‐07 og 2010‐11.
Konsentrasjonene av dioksiner over året sesongen 2006‐07 var
sammenliknbare med konsentrasjonene funnet på stedegne blåskjell 2005
og 2006 (Iversen et al., 2006) og indikerte at området rundt Innervika,
Yttervika og Langodden varierte fra en tilstandsklasse II, moderat
forurenset til tilstandsklasse III, markert forurenset. Sesongen 2010‐11 har
forurensningssituasjon forbedret seg betraktelig med hensyn til dioksin, og
området rundt Innervika, Yttervika og Langodden har gått fra en fra en
tilstandsklasse II og III (moderat forurenset og markert forurenset) til en
tilstandsklasse 1; ubetydelig forurenset. Til sammenlikning viste Knutzen
(1995) at middelverdien av dioksin (N‐TEF) i ikke forurenset og forurensede
fjorder lå på henholdsvis 0,2 og 5,45 ng/kg. Tilsvarende viste dioksinnivå
(WHO‐TEF) av skjell fra det kommersielle markedet i Spania i perioden
1995‐1996 en gjennomsnittelig verdi på 0,31 ng/kg med en variasjon fra
0,04 til 0,57 ng WHO‐TEF/kg. Da man gjentok tilsvarende undersøkelse i
1999‐2000 var snittverdien av dioksin blitt redusert til 0,12 ng/kg med en
variasjon på 0,06 til 0,22 ng/kg (Gomara et al., 2005).
Avfallsforbrenning har lenge vært ansett som en av de mest vanlige kildene,
mens industri som produserer klororganiske stoffer, metaller og bleket
papir historisk sett har vært de viktigste industrielle kildene til
dioksinutslipp (OSPAR, 2005, SFT, 2005, Økland, 2005). I nærområdet
omkring Yttervika ligger det i tillegg til avfallsplassen, et asfaltverk, et
kommunalt utslippspunkt (Langodden) tilknyttet 3150 personer inkl.
bedrifter, og vegtrafikk langs Riksvei 80 (Bodø‐Fauske). Alle disse er
potensielle bidragsytere til økt belastning av dioksin til resipienten. I tillegg
kan en ikke utelukke ukjente og mer diffuse kilder. Hovedbidragsyteren til
dioksinbelastingen i Yttervika – Hopen området skyldes nok i hovedsak
avrenning fra deponiet ved Vikan. Årsaken kan være at nedbryting av
organisk materiale i fylling og komposteringsanleggs i stor grad skjer ved
ufullstendig forbrenning, ved at det utvikles varme på mellom 50 – 70 oC.
Sigevann og kompostert jord kan derfor innehold større mengder dioksin
som skyldes både denne forbrenningsprosessen og at dioksin allerede er
tilstede i avfallet (Deportes et al., 1995, Kulkarni et al., 2008). Det foreligger
ikke noe kostholdsråd for dette området, men mattilsynets generelle
anbefalinger i henhold til sanking av blåskjell er å velge åpne fjorder og
sjøområder, med en viss avstand til potensielle forurensninger.
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Nedgangen i dioksin fra 2006‐07 til 2010‐11 kan skyldes endringer i driften
ved deponiet. I juli 2009 trådte deponiforbudet i kraft i Norge. Forbudet går
i korte trekk ut på at det fra gjeldende dato ikke er lov å legge avfall som
kan energigjenvinnes på avfallsdeponi. Det er fortsatt lov å deponere ikke‐
energi utnyttbart avfall på avfallsdeponi. Forbudet har derfor medført
vesentlige endringer i driften til Iris Produksjon i løpet av året 2009. Alt
restavfall fra husholdninger, og en god del av næringsavfallet har i 2009
blitt levert til energigjenvinning til forbrenningsanlegg i Kiruna, Boden og
Umeå (IRIS, 2010). IRIS er med dette materialet i ferd med å skaffe en unik
database på biologiske effekter i nærområdet av firmaets avfallsdeponi.
Ved å videreføre denne undersøkelsen kan en dokumentere om denne
positive trenden er en tilfeldighet eller en vedvarende effekt av endringer i
driftsrutinene ved avfalldeponiet. En anbefaler oppfølgende undersøkelse
sesongen 2013‐14 for og eventuelt å dokumentere opprettholdelse av
denne positive trenden i området.

5.

KONKLUSJONER

Forurensningssituasjonen i nærområdet ved avfalldeponiet ved Vikan har
forbedret seg betraktelig sammenliknet med sesongen 2006‐07.
Alle de målte parameterne innen miljøgifter (PAH og dioksin) og
tungmetaller (arsen, bly, kobber, kadmium og kvikksølv) var ved alle
lokalitetene under de nasjonale bakgrunnsverdiene, og indikerer at
området nå er ubetydelig til lite forurenset.
En anbefaler å videreføre denne undersøkelsen sesongen 2013‐14, slik at
en kan dokumentere om denne positive trenden er en tilfeldighet eller en
vedvarende effekt av endringer i driftsrutinene ved avfalldeponiet.
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