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Forord 

Akvaplan-niva er engasjert av Iris Produksjon AS for gjennomføring av en marin 
resipientundersøkelse i sjøområdet ved utslippsledning fra avfallsanlegget i Hopen, Bodø 
kommune. Fylkesmannen har fastsatt krav om at sjøresipienten skal undersøkes minst hvert 5. 
år i driftsfasen. Hovedvekten av undersøkelsen skal legges på målbare miljøgifter i 
bunnsediment, bunnfauna, fauna og flora i strandsonen. Foreliggende rapport presenterer 
resultatene fra resipientundersøkelsen.  
Følgende personer har deltatt: 
Tormod Skålvik Akvaplan-niva Prosjektleder. Kvalitetssikring. 

Gyda W. Lorås Akvaplan-niva Feltarbeid bløtbunn. Rapport. 

Stine Hermansen Akvaplan-niva Hydrografi. Rapport 

Hans-Petter Mannvik Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (pigghuder). Rapport bløtbunn, 
faglig vurdering og fortolkning. 

Roger Velvin Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (Varia). Kvalitetssikring. 

Ida Dahl-Hansen Akvaplan-niva Kvalitetssikring  

Geir A. P. Dahl-Hansen Akvaplan-niva Rapport miljøgifter i sediment, blåskjell og tang. 

Barbara Vögele Akvaplan-niva Feltarbeid fjæreundersøkelser. Rapport. 

Rune Palerud Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (krepsdyr). Statistikk. 

Jesper Hansen Akvaplan-niva Identifisering bunndyr (børstemark og bløtdyr). 

 

Akvaplan-niva takker Iris produksjon AS for oppdraget. 
Undersøkelsen er utført av Akvaplan-niva AS med følgende underleverandører: ALS 
Laboratory Group Tsjekkia og Toslab AS, Tromsø.  
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1 Sammendrag  

Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall ble gitt til IRIS Salten IKS fra 
Fylkesmannen i Nordland i 2009. Vedrørende overvåkning av sjøresipienten ble følgende 
vilkår gitt: 
Sjøresipienten skal undersøkes minst hvert 5. år i driftsfasen. Program for undersøkelsen skal 
legges fram for Fylkesmannen i god tid før den gjennomføres. Hovedvekt skal legges på 
målbare miljøgifter i bunnsediment, bunnfauna og fauna og flora i strandsonen. 
Undersøkelsen skal ellers så langt som råd gjennomføres og rapporteres i samsvar med SFTs 
veileder TA-1467 om klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann / SFTs veileder 
TA-1468 om klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann.  
Tidligere undersøkelser i anleggets resipient er gjennomført av Universitetet i 
Nordland/Høgskolen i Bodø, nå Nord universitet (Iversen mfl. 2011). Disse dekket imidlertid 
kun overvåkning av bioakkumulering av miljøgifter i blåskjell. Fylkesmannen i Nordland har 
fastslått at bunnsediment, fauna og flora i strandsonen mangler i denne undersøkelsen. Det 
anbefales også at miljøgifter i kongsnegl og/eller andre arter undersøkes for mer representativt 
resultat. 
På bakgrunn av dette har Iris Produksjon engasjert Akvaplan-niva for gjennomføring av en 
miljøovervåking i 2019. Formålet med overvåkingen har vært å gi nødvendig dokumentasjon 
på hvorvidt utslipp etter primærrensing fra avfallsanlegget på Vikan har skadevirkninger på 
miljøet.  
Feltarbeidet for fjæresamfunn og innsamling av blåskjell og tang for undersøkelse av 
miljøgifter ble gjennomført 3. og 4. juni 2019. Feltarbeid for undersøkelser av bløtbunn 
(sediment, bunndyr og hydrografi) ble gjennomført 29. august 2019.  
Resultatene fra miljøovervåkingen i sjøområdet utenfor Vikan kan sammenfattes i følgende 
punkter:  

• 😊😊Sedimentkvalitet/organisk innhold. Nivået at total organisk karbon (TOC) var 
lavt i sediment fra alle stasjonene og i tilstandsklasse I "Svært god". Sedimentene var 
grov- til finkornet med pelittandel mellom 4,5 og 83,3 %. 

• ☹/😊😊Bløtbunnsfauna. Klassifisering av økologisk tilstand, basert på 
faunaindeksene i veileder 02.2018, viste klasse IV "Dårlig" for bløtbunnsamfunnet på 
St1, klasse II "God" for St3 og klasse I "Svært god" for de to andre undersøkte 
bløtbunnsamfunnene. Forurensningsindikatoren Capitella capitata var mest dominant 
på St1 og det ble også registrert to andre forurensningsindikatorer blant topp-10 på 
denne stasjonen, men ingen på de andre stasjonene. 

• 😊😊Hydrografi. Resultatene fra de hydrologiske undersøkelsene viste at det var 
relativt ferskt og varmt vann i overflaten ved alle stasjonene, noe som stemmer godt 
med årstiden. Ved den grunneste stasjonen (St4) var vannsøylen homogen. Ved den 
dypeste stasjonen (St3) som lå midt i fjorden var det et sprangsjikt fra rundt 50 meter 
og ned til 80-100 meter i saltholdighet og temperatur. Under dette laget var 
vannmassene relativt homogene. Oksygenmetningen var god i nedre vannlag med 
metning over 80 % på alle stasjoner. 
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• 😊😊/😐😐 Fjærestasjonene. Strandundersøkelsene viser minimal belastningseffekt som 
følge av avløpet. Stasjon L2 hadde noen partikler i vannet, sediment på alger og stein, 
og mindre mengder søppel. Det ble funnet veldig få krepsdyr, men 
artssammensetningen var ellers naturlig og upåvirket.  

• 😊😊Sediment miljøgifter. Metallene forekom i konsentrasjoner tilsvarende 
tilstandsklasse I, med unntak av kvikksølv på alle stasjoner og kobber på St3 som 
begge lå i tilstandsklasse II. De høyeste verdiene av metaller ble funnet på St3.  
Konsentrasjonene av organiske miljøgifter var lave på alle fire stasjoner, med verdier 
for de fleste elementene under deteksjonsgrensen. For elementer med 
tilstandsklassifisering ble det for ΣPAH16 og ΣPCB7 funnet lave konsentrasjoner på 
alle fire stasjoner med verdier undere deteksjonsgrensene. Dette gjelder også for de 
ulike enkeltforbindelsene. Dioksiner (inkl. furaner) lå i tilstandsklasse III på St3. 
Bisfenol A, 4-t-Oktylfenol og trifenyltinnkation hadde verdier under 
deteksjonsgrensene, men med halve deteksjonsgrensen som utgangspunkt lå de i 
tilstandsklasse III på alle stasjonene. Klassifiseringen er dermed å betrakte som svært 
usikker, og det er fortsatt en mulighet for at elementene ligger i beste tilstandsklasse.  

• 😊😊Blåskjell miljøgifter. Innholdet av både metaller og organiske miljøgifter i 
blåskjell var lavt. Samtlige metaller forekom i konsentrasjoner tilsvarende beste 
tilstandsklasse. Ingen av PAH-parameterne hadde konsentrasjoner over grenseverdien 
i miljøkvalitetsstandarden. Konsentrasjonen av ΣPAH16 lå i tilstandsklasse I-
Ubetydelig-Lite forurenset. Konsentrasjonene av ΣPCB7 lå under grenseverdien på 
begge stasjonene. 
Det har tidligere (2006-2007 og 2010-2011) vært gjennomført undersøkelser av 
metaller (Pb, Cd, Cu, As) og ΣPAH16 i blåskjell i området utenfor Vikan. 
Konsentrasjonene av de samme elementene i 2019 lå i samme størrelsesorden og i 
tilstandsklasse I-Ubetydelig forurenset som ved de tidligere undersøkelsene.    

• 😊😊Blæretang metaller: Konsentrasjonene av metaller er lavt på alle de tre stasjonene, 
med konsentrasjonene i tilstandsklasse I Ubetydelig - Lite forurenset. 
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2 Innledning 

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor på Indre Vikan ved 
Hopen, Bodø. Iris Salten betjener kommunene i Salten, som også eier selskapet. Iris Salten 
IKS sin hovedvirksomhet er innsamling og behandling av avfall. Til å utføre denne tjenesten 
er det etablert tre datterselskaper; Iris Service AS, Iris Produksjon AS, og Retura Iris AS.  
Mottak, sortering og omlasting av avfall foregår flere steder i Salten, men selskapets 
hoveddeponeringsanlegg ligger på Indre Vikan. Her blir sigevannet renset for tungmetaller og 
andre farlige stoffer før utslipp i sjø. Utslippsledningen ligger ca. 100 meter fra land. 
Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall ble gitt til IRIS Salten IKS fra 
Fylkesmannen i Nordland i 2009. Vedrørende overvåkning av sjøresipienten ble følgende 
vilkår gitt: 
Sjøresipienten skal undersøkes minst hvert 5. år i driftsfasen. Program for undersøkelsen skal 
legges fram for Fylkesmannen i god tid før den gjennomføres. Hovedvekt skal legges på 
målbare miljøgifter i bunnsediment, bunnfauna og fauna og flora i strandsonen. 
Undersøkelsen skal ellers så langt som råd gjennomføres og rapporteres i samsvar med SFTs 
veileder TA-1467 om klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann / SFTs veileder 
TA-1468 om klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann.  
Tidligere undersøkelser i anleggets resipient er gjennomført av Universitetet i 
Nordland/Høgskolen i Bodø, nå Nord universitet (Iversen mfl. 2011). Disse dekket imidlertid 
kun overvåkning av bioakkumulering av miljøgifter i blåskjell. Fylkesmannen i Nordland har 
fastslått at bunnsediment, fauna og flora i strandsonen mangler i denne undersøkelsen. Det 
anbefales også at miljøgifter i kongsnegl og/eller andre arter undersøkes for mer representativt 
resultat. 
På bakgrunn av dette har Iris Produksjon engasjert Akvaplan-niva for gjennomføring av en 
miljøovervåking i 2019. Formålet med overvåkingen har vært å gi nødvendig dokumentasjon 
på hvorvidt utslipp etter primærrensing fra avfallsanlegget på Vikan har skadevirkninger på 
miljøet 
Overvåkningen har bestått i følgende undersøkelser: 

1. Undersøkelse av totalt organisk karbon (TOC) og kornfordeling i sedimenter. 
2. Undersøkelse av sublitorale bløtbunnsamfunn. 
3. Undersøkelse av fjæresamfunn.  
4. Undersøkelse av miljøgifter i sediment, tang og blåskjell. 
5. Temperatur, saltholdighet og oksygen (CTD) målt på den dypeste stasjonen i 

resipienten. 
6. Feltinnsamlinger og registreringer gjennomført i juni (hardbunn) og august (bløtbunn) 

2019.  
Metodikk og analyser er utført etter gjeldende retningslinjer (standarder) og akkrediterte 
prosedyrer for de ulike parameterne. Innsamling av bløtbunnsprøver og strandsone-
registreringer er utført etter akkrediterte prosedyrer av sertifisert personell (ISO-IEC-17025, 
Norsk Akkreditering).  
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3 Materiale og metode 

3.1 Områdebeskrivelse og stasjonsplassering 
Informasjon fra oppdragsgiver tilsier at utslippspunktet er plassert ca. 100 meter fra land på 
rundt 25 meters dyp (Østbø pers. medd.). I henhold til kommunekart er utslippspunktets 
koordinater 67,29784°N 14,69005°Ø. I rapport fra Nord universitet (Iversen mfl. 2011) 
oppgis det at dominerende strømretning går mot nordøst er på sydsiden av fjorden, med en 
vestlig rettet returstrøm på nordsiden av fjorden. Dette gir en hovedstrømsretning fra øst mot 
vest ved utslippspunktet. Akvaplan-niva anbefaler at det videre velges faste 
overvåkingsstasjoner for undersøkelsene siden de skal gjentas hvert 5. år. Utslippspunktets 
plassering og strømretning er vist i Figur 1. 
 

 

Figur 1. Blå piler angir strømretning (Iversen mfl. 2011). Svart merke angir utslippspunkt fra 
avfallsanlegget (Iversen mfl 2011).    

Det er foretatt undersøkelser på tre stasjoner for strandsoneundersøkelser og fire stasjoner for 
sediment og bløtbunn. Analyseparametere er valgt ut etter krav fra Fylkesmannen i tillatelse 
til mottak, sortering og behandling av avfall som ble gitt til IRIS Salten IKS i 2009, tidligere 
undersøkelser og foreliggende standarder og veiledning for overvåkning og klassifisering.  
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En oversikt over lokalisering av stasjonene og analyseparametere er vist i Figur 2 og Tabell 1. 
 

 

Figur 2. Stasjonskart, Vikan 2019 (Kart: Fiskeridirektoratet). 

 

Tabell 1. Stasjonsoversikt, Vikan 2019.  
St. Dyp, m Koordinater Prøvetakinger/registreringer 

St1 24 N67°17,844' E14°41,384' Kvantitativ bunndyrsanalyse (4 prøver). Tørrstoff, TOC og kornfordelingsanalyse. 
Miljøgifter i sediment. CTD*.  

St2 40 N67°17,664' E14°41,467' Kvantitativ bunndyrsanalyse (4 prøver). Tørrstoff, TOC og kornfordelingsanalyse. 
Miljøgifter i sediment*. CTD.  

St3 372 N67°16,967' E14°39,218' Kvantitativ bunndyrsanalyse (4 prøver). Tørrstoff, TOC og kornfordelingsanalyse. 
Miljøgifter i sediment. CTD*. 

St4ref 43 N67°16,664' E14°42,397' Kvantitativ bunndyrsanalyse (4 prøver). Tørrstoff, TOC og kornfordelingsanalyse. 
Miljøgifter i sediment. CTD*.  

L1 Fjære N67°17,664’ E14°40,005’ Semikvantitative strandsoneregistreringer. Miljøgifter i tang** og blåskjell***.  

L2 Fjære N67°18,005’ E14°41,846’ Semikvantitative strandsoneregistreringer. Miljøgifter i tang** og blåskjell***. 

L3 Fjære N67°17,103’ E014°43,529’ Semikvantitative strandsoneregistreringer. Miljøgifter i tang** og blåskjell***. 

* Metaller, tinnorganiske forbindelser, PAH16, PCB7, fenoler, naftalener, dioksiner og furaner, klororganiske forbindelser inkl. DDT. Oversikt over stoffene er gitt i 
analysebevis i Vedlegg 2. 

** Metaller. Oversikt over stoffene er gitt i analysebevis i Vedlegg 2. 

*** Metaller, PAH16, PCB7, fenoler. Oversikt over stoffene er gitt i analysebevis i Vedlegg 2. 

3.2 Undersøkelse av totalt organisk karbon og kornfordeling  

3.2.1 Total organisk karbon (TOC) og kornfordeling  
Andelen finstoff, dvs. fraksjonen mindre enn 63 µm, ble bestemt gravimetrisk etter våtsikting 
av prøvene. Resultatene er angitt som andel finstoff på tørrvektbasis.  
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Etter tørking av prøvene ved 40 °C ble innhold av total organisk karbon (TOC) bestemt ved 
NDIR-deteksjon i henhold til DIN19539:2016 (Investigation of solids – Temperature-
dependent differentiation of total carbon (TOC400, ROC, TIC900)). For å kunne klassifisere 
miljøtilstanden basert på innhold av TOC, er de målte konsentrasjonene normalisert for andel 
finstoff (nTOC) ved bruk av ligningen: nTOC = TOC + 18(1 – F), hvor TOC og F står for 
henholdsvis målt TOC verdi og andel finstoff (%) i prøven (Aure m.fl., 1993).  
Klassifisering av miljøtilstanden for sedimentene er basert på normalisert TOC, og ble 
gjennomført i henhold til Veileder 02:2018; Klassifisering av miljøtilstand i vann. – 
Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver 
(Direktoratsgruppen 2018) (Tabell 2). 

Tabell 2. Tilstandsklassifisering for organisk innhold i marine sediment. 
nTOC, 
mg/g 

< 20 
I Svært god 

20 - 27 
II God 

27 - 34 
III Moderat 

34 - 41 
IV Dårlig 

> 41 
V Svært dårlig 

 

3.3 Undersøkelse av bløtbunnsamfunn 
Bunndyrsprøvene ble innsamlet 29.8.2019 med en van Veen grabb med areal 0,1 m2, i 
henhold til EN-ISO 16665. Her er minstekrav til innsamling satt til fire replikater og 0,4 m2 
prøveareal per stasjon for karakterisering av miljøtilstand for bløtbunnfauna i resipienter for 
avløpsvann. Kun grabbskudd hvor grabben var fullstendig lukket og grabben mer enn 
halvfull, ble godkjent. Etter godkjenning ble innholdet vasket i en 1 mm sikt og gjenværende 
materiale fiksert med 4 % formalin tilsatt fargestoffet bengalrosa og nøytralisert med boraks.  
Sortert materiale ble opparbeidet kvantitativt. Bunndyrene ble identifisert til fortrinnsvis 
artsnivå eller annet hensiktsmessig taksonomisk nivå av spesialister og kvantifisert. De 
kvantitative artslistene inngikk i statistiske analyser. Se Vedlegg 1 for beskrivelse av 
analysemetoder. For å klassifisere miljøtilstanden er Veileder 02:2018 benyttet. Følgende 
statistiske metoder ble benyttet for å beskrive samfunnenes struktur og for å vurdere likheten 
mellom ulike samfunn: 

• Shannon-Wiener diversitetsindeks (H’) 
• Hurlberts diversitetsindeks (ES100) - forventet antall arter pr. 100 individer 
• Pielou’s jevnhetsindeks (J) 
• Ømfintlighetsindeks (ISI2012), uegnet ved lavt individ/artstall 
• Sensitivitetsindeks (NSI) 
• Sammensatt indeks for artsmangfold og ømfintlighet (NQI1) 
• Ømfintlighetsindeks som inngår i NQI1 (AMBI)  
• Normalisert EQR (nEQR) 
• Antall arter plottet mot antall individer i geometriske artsklasser 
• Clusteranalyser 
• De ti mest dominerende taksa pr. stasjon (topp-ti) 
 
På grunn av utpreget bunnsubstrat av hardbunn, med skrap fra fjell og tydelig skrånet bunn 
var det til tider vanskelig å få samlet opp nok prøvemateriale. Ved bruk av ekkolodd viste for 
eksempel bunnen under stasjon 1 (St1) endring fra 20 m rett ned til 90 meter, noe som kan 
medføre variasjon hvor grabben treffer, og den kan lett skli nedover bratte skråninger.  
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På noen replikater var grabben mindre enn halvfull, men prøvene ble allikevel benyttet da det 
etter gjentatte grabbskudd og skifte av stasjoner underveis i feltarbeidet ikke var mulig å få 
samlet inn riktig mengde prøvemateriale. På St3 lyktes det bare å få to replikater, disse dog 
med begrenset mengde prøvemateriale. Bilder av sedimentprøvene er vist i Vedlegg 4.  
På bakgrunn av dette er indeksene beregnet som snitt av tre replikater (St1, St3 og St4) og to 
replikater (St2).  
Grenseverdier for tilstandsklassene er vist i Tabell 3. 

Tabell 3. Økologisk tilstandsklassifisering basert på observert verdi av bunndyrindeks (fra Veileder 
02:2018 vanntype G3).  

Indeks I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

NQI1 0,9 - 0,72 0,72 - 0,63 0,63 - 0,49 0,49 - 0,31 0,31 - 0 

H´ 5,5 – 3,7 3,7 – 2,9 2,9 – 1,8 1,8 - 0,9 0,9 - 0 

ES100 46 - 23 23 - 16 16 - 9 9 - 5 5 - 0 

ISI2012 13,4 – 8,7 8,7 - 7,8 7,8 - 6,4 6,4 - 4,7 4,7 - 0 

NSI 30 - 25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

nEQR 1,0 – 0,8 0,8   – 0,6 0,6 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 – 0,0 

 

3.4 Hydrografi 
Vannets egenskaper ble målt med en CTDO-sonde, som måler temperatur (T), saltholdighet, 
oksygen (O) og tetthetsanomali (D). Sistnevnte er det samme som tetthet i vann, benevnes 
som kg/m3 og følger stort sett samme kurve som saltholdigheten. Dette er angitt på figurene i 
kapittel 3.4, men kommenteres ikke videre i rapporten. 

3.5 Undersøkelse av miljøgifter i sedimenter 
Sedimentprøver for bestemmelse av miljøgifter ble samlet inn med en 0,1 m2 van Veen grabb, 
og prøver ble tatt av de øverste 2 cm av sedimentet.  
En rekke miljøgifter er inkludert i analysene for å få et bredest mulig bilde av eventuell 
miljøpåvirkning. Disse inkluderer bl. a. polyaromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte 
bifenyler (PCB), metaller (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Hg), dioksiner og furaner, 
utvalgte pesticider (f.eks. plantevernmidler underlagt internasjonale fremstillings- og 
bruksrestriksjoner), parafiner og fenoler, samt perflourerte sulfonater (PFOS) som bl.a. har 
vært brukt i skum til brannbekjempelse. En fullstendig oversikt over alle prøveparametere 
som inngikk i analyseprogrammet for hhv. sediment og biota er vist i analysebevisene i 
Vedlegg 2. 
Klassifisering av miljøtilstanden ble gjennomført i henhold til Veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). Det er beregnet effektbaserte grenseverdier i sediment som er 
svært lave i forhold til nivåer man finner i kystnære sedimenter. Klassegrensene i sediment 
(og vann) representerer en forventet økende grad av skade på organismesamfunnet i 
vannsøylen og i sedimentene. Grensene er basert på tilgjengelig informasjon fra 
laboratorietester, risikovurderinger og dossierer om akutt og kronisk toksisitet på organismer. 
Nivåer lavere enn klassegrensen for tilstandsklasse II-God (dvs. mellom "oppnår god" og 
"oppnår ikke god" kvalitet) (Tabell 7) er tilfredsstillende i henhold til Vannforskriften. 
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Grenseverdiene for noen metaller i sediment er angitt i Tabell 7. For grenseverdier for de 
ulike organiske miljøgifter som veilederen gir tilstandsklasser for og som inngikk i analysene, 
samt for informasjon og forklaringer, henvises det til Veileder 02:2018, kapittel 11.  
 
Tabell 4. Grenseverdier for noen metaller i marine sedimenter (effektbaserte verdier). 

                                              Grenseverdier  
Element I II III IV V 
Cu (Kobber) (mg/kg TS)  0-20 84 84 84-147 >147 
Zn (Sink) (mg/kg TS)  0-90 90-139 139-750 750-6690 > 6690 
Cd (Kadmium) (mg/kg TS) 0-0.2 0.2-2.5 2.5-16 16-157 >157 
Cr (Krom) (mg/kg TS) 0-60 60-660 660-6000 6000-15500 15500-25000  
As (Arsen) (mg/kg TS) 0-15 15-18 18-71 71-580 >580 
Hg (Kvikksølv) (mg/kg TS) 0-0.05 0.05-0.52 0.52-0.75 0.75-1.45 > 1.45 
Ni (Nikkel) (mg/kg TS) 0-30 30-42 42-271 271-533 > 533 
Pb (Bly) (mg/kg TS) 0-25 25-150 150-1480 1480-2000 2000-2500 

 

Tilstandsklasse I 
Bakgrunn 

Tilstandsklasse II 
God 

Tilstandsklasse III 
Moderat 

Tilstandsklasse IV 
Dårlig 

Tilstandsklasse V Svært 
dårlig 

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske effekter ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske 
effekter ved 

korttidseksponering 

Omfattende akutt toksiske 
effekter 

 

3.6 Miljøgifter i biota 
Blæretang ble samlet inn på stasjonene L1, L2 og L3 og analysert for metaller. Kun de yngste 
skuddene ble analysert da disse gir et øyeblikksbilde av forurensingssituasjonen gjennom 
vekstsesongen som hovedsakelig er i perioden april - september. Gjennom vinteren vokser 
tangen lite og slites ned, og det er derfor eldre forurensing som mulig kan gjenspeiles i de 
eldre delene av tangen. 
Skjell har en spesiell evne til å akkumulere (samle opp) enkelte metaller fra miljøet og blir 
derfor benyttet til miljøovervåkning. EU har foreslått at følgende metaller skal inngå i 
overvåkningen av skjell: kobber, sølv, sink, arsen, kadmium, kvikksølv og bly. Dette henger 
sammen med at skjell kan inneholde relativt høye konsentrasjoner av enkelte uønskede 
metaller 
Blåskjell spiser alger ved å filtrere vann og kan dermed få i seg miljøgifter (bundet til 
partikler eller i vannet) og toksiske (giftige) alger. Det er en utfordring at blåskjell kan ta opp 
giftige alger da disse ikke er giftige for selve blåskjellet, men for mennesker som spiser de. 
Det er derfor etablert overvåkningssystem der blåskjell fra en rekke stasjoner rundt omkring i 
landet analyseres for innhold av toksiske alger. Overvåkningssystemet omfatter kun toksiske 
alger og ikke miljøgifter. 
Blåskjell for analyse av organiske miljøgifter og metaller ble samlet inn på fjærestasjonene L2 
og L3 samtidig med fjæreundersøkelsene. Skjellene ble frosset ned og sendt til ALS 
Laboratory Group for analyser. 
Klassifisering av miljøtilstanden ble gjennomført i henhold til MD veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). I forbindelse med innføring av vannforskriften har 
Miljødirektoratet utviklet og revidert veileder for grenseverdier for miljøgifter i vann, 
sediment og biota. Gjeldende veileder 02:2018 inneholder per nå grenseverdier for 23 
prioriterte miljøgifter i biota, 45 prioriterte miljøgifter i kystvann og for 32 prioriterte 
miljøgifter i sediment. Konsentrasjonene av miljøgiftene i blåskjell er klassifisert etter denne 
veilederen. 
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Følgende prøveparametere inngikk i analyseprogrammet:  
- PAH (polyaromatiske hydrokarboner) (16 EPA-PAH). For PAH’ene gir Veileder 

02:2018 miljøkvalitetsstandard (EQS) kun for naftalen, antracen, fluoranten, 
benzo(a)pyren og benzo(a)antracen. Benzo(a)pyren (merket med stjerne) kan betraktes 
som markør for de andre PAH'ene og det er kun denne som må overvåkes for å 
sammenligne med EQS i organismer. Veileder 02:2018 gir ikke miljøkvalitetsstandard 
eller tilstandsklassifisering for ΣPAH16. For å synliggjøre nivå og for sammenligning 
med tidligere resultater er nivåene for ΣPAH16 vurdert iht. Veileder 97:03 (Molvær m. 
fl. 1997). Det bemerkes at denne veilederen ikke lenger er gyldig for 
tilstandsklassifisering av PAH i biota. For PCB’ene gir veilederen tilstandsklasser kun 
for ΣPCB7, 

- PCB-7 med enkeltstoffer og tinnorganiske forbindelser. For disse angir Veileder 
02:2018 miljøkvalitetsstandard kun for Sum PCB-7.  

- Metaller: As, Cd (kadmiun), Co (kobolt), Cr (krom), Cu (kobber), Hg (kvikksølv), Ni 
(Nikkel), Pb (bly), Zn (sink). For metaller i biota angir Veileder 02:2018  grense kun 
for kvikksølv og kvikksølvforbindelser. Øvre grense for Klasse II for kvikksølv (AA-
EQS) er satt til 20 µg/kg våtvekt. For å belyse nivåene av andre metaller i forhold til 
tidligere undersøkelser har vi derfor valgt å klassifisere disse i henhold til Veiledning 
97:03 (Ta-nummer: TA-1467/1997) (Molvær m. fl. 1997) (Tabell 6). Det bemerkes at 
denne veilederen ikke lenger er gyldig og til vanlig ikke er i bruk for 
tilstandsklassifisering av organiske miljøgifter og metaller i biota.  

- Fenoler. Veileder 02:2018 gir ikke miljøkvalitetsstandard eller tilstandsklassifisering 
for fenolene som ble analysert for. 

Grenseverdier for miljøkvalitet i biota som blåskjell må ikke forveksles med grenseverdier for 
mattrygghet og omsetning av sjømat. I Norge er det Mattilsynet som setter grenseverdiene for 
miljøgifter i mat (se: www.mattilsynet.no). 

Tabell 5. Klassifikasjon av tilstand ut fra miljøgiftkonsentrasjoner i blåskjell ihht. Veileder 97:03 
(Molvær m. fl. 1997).   
Element Mål Kl. I Ubetydelig lite 

forurenset 
Kl. II Moderat 

forurenset 
Kl. III Markert 

forurenset 
Kl. IV Sterkt 
forurenset 

Kl. V Meget sterkt 
forurenset 

Arsen (As) mg/kg tv <10 10-30 30-100 100-200 >200 

Kadmium (Cd) mg/kg tv <2 2-5 5-20 20-40 >40 

Kobolt (Co) mg/kg tv Ikke klassegrense Ikke klassegrense Ikke klassegrense Ikke klassegrense Ikke klassegrense 

Krom (Cr) mg/kg tv <3 3-10 10-30 30-60 >60 

Kopper (Cu) mg/kg tv <10 10-30 30-100 100-200 >200 

Kvikksølv (Hg) mg/kg tv <0,2 0,2-0,5 0,5-1,5 1,5-4 >4 

Mangan (Mn) mg/kg tv Ikke klassegrense Ikke klassegrense Ikke klassegrense Ikke klassegrense Ikke klassegrense 

Nikkel (Ni) mg/kg tv <5 5-20 20-50 50-100 >100 

Bly (Pb) mg/kg tv <3 3-15 15-40 40-100 >100 

Sink (Zn) mg/kg tv <200 200-400 400-1000 1000-2500 >2500 

TBT mg/kg tv <0,1 0,1-0,5 0,5-2 2-5 >5 

∑PCB7 µg/kg vv <4 4-15 15-40 40-100 >100 

∑PAH µg/kg vv <50 50-200 200-2000 2000-5000 >5000 

Benzo(a)pyren µg/kg vv <1 1-3 3-10 10-30 >30 
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3.7 Undersøkelse av hardbunn og fjæresone 
Sammensetning av fjæresamfunnet er avhengig av en rekke faktorer som blant annet 
substrattype, eksponeringsgrad og forurensing. Observasjoner fra ulike deler av norskekysten 
viser at samfunn av grisetang eller andre tangsamfunn og assosierte alger og dyr i fjæra er 
stabile over tid, det vil si at det er ingen eller små forandringer så lenge miljøet ikke endres. 
Dermed er disse godt egnet til overvåking av langtidseffekter av forurensing. Eventuelle 
effekter av forurensing kan dermed lettere skilles fra forandringer forårsaket av naturlige 
endringer i miljøforhold.  
 
Undersøkelsen ble gjennomført 3. og 4. juli 2019 i henhold til NS-EN ISO 19493:2007 
Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral- og sublitoral hardbunn. Tidevanns-
forskjellen i perioden var 290 og 279 cm.  

Strandsoneundersøkelsen ble gjennomført på tre stasjoner, se Figur 2 og Tabell 1. Flyfoto fra 
alle stasjoner foreligger i vedlegg 5. Ved alle stasjoner ble det foretatt semikvantitative 
registreringer. GPS-posisjoner for alle stasjoner er gitt i Tabell 1. Ved plassering av 
stasjonene ble Veileder 02:2018 fulgt, så langt denne angir kriterier for plassering av litorale 
stasjoner. Der den ikke gir veiledning, ble ISO19493 benyttet som retningsgivende. Viktige 
kriterier for utvalg er at stasjonene skal være mest mulig like med hensyn til 
bølgeeksponering, substrattype, himmelretning og helningsvinkel. Nøyaktig plassering 
måtte gjøres ut fra faglige vurderinger i felt.  

Semikvantitative registreringer ble gjort langs et ca. 8 m bredt transekt, plassert vinkelrett på 
strandlinjen. På hver stasjon ble området mellom flomålet og laveste lavvann 
undersøkt. Transektenes GPS-posisjon, helning og substrat-type ble registrert og lengde og 
bredde samt vertikalhøyde av de enkelte vegetasjonssonene målt ut fra et referansepunkt 
øverst i litoralsonen (øvre og nedre grense for diverse tangarter og andre dominante arter).  

For hver stasjon ble fastsittende alger inklusive deres epifytter, samt fastsittende eller lite 
mobile dyr registrert. Artene ble registrert med tilstedeværelse og dekningsgrad i prosent eller 
antall for store solitære arter. I tillegg til beskrivelse av stasjonen og registrering av artene 
ble stasjonene fotografisk dokumentert.  

For senere sammenligning ble det benyttet feltskjema for fjæresone iht. Veileder 02:2018. Det 
ble ikke gjennomført egne beregninger siden veilederen ikke er tilpasset Norskehavet Nord. 
Ved en senere oppdatering av veilederen vil det være mulig å gjennomføre analysen.  
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4 Resultater 

4.1 Undersøkelse av totalt organisk karbon og kornfordeling 
Resultatene for kornfordelingen og organisk karbon er presentert i Tabell 4. 
Nivået av total organisk karbon (TOC) var lavt og i tilstandsklasse I "Svært god" i sediment 
fra alle stasjonene. Sedimentet var grov- til finkornet med pelittandel mellom 4,5 og 83,3 %. 

Tabell 6. Sedimentbeskrivelse, TOC (mg/g), nTOC (mg/g), tilstandsklasse og kornfordeling 
(pelittandel % <0,063 mm)., Vikan, Saltfjorden, 2019.  

St. Sedimentbeskrivelse TOC nTOC∗ Tilst.kl.* Pelitt 

St1 Skjellsand, fjellbunn og stein lukter olje, 
vanskelig å sikte. 0,75 17,9 I 4,5 

St2 Skrap fra fjell, noe skjellsand og stein på 
fjellbunn. 1,01 14,4 I 25,6 

St3 Silt og sand. 1,80 4,8 I 83,3 

St4  Skjellsand og sand, fjellbunn lite sediment. 0,49 14,7 I 20,8 

∗ Tilstandsklassifisering (Veileder 02:2018) basert på TOC forutsetter at konsentrasjonen av TOC i sedimentet 
standardiseres for teoretisk 100% finstoff (pelitt < 0.063 mm) iht. til formelen: Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F), 
hvor F er andel av finstoff (Aure m.fl., 1993). 

 

4.2 Undersøkelse av bløtbunnsamfunn 

4.2.1 Arts- og individforhold 
Antall arter og individer og faunaindekser med tilstandsklassifisering er vist i Tabell 7. 
Antall individ varierte fra 321 (St4) til 1024 (St1) og antall arter fra 44 (St1) til 107 (St4). På 
St1 viste de enkelte faunaindeksene klasse II og IV mens den samlede indeksen nEQR viste 
tilstandsklasse IV "Dårlig". På St3 viste de fleste indeksene, inklusiv nEQR, klasse II "God". 
På de to andre stasjonene viste alle indeksene, inklusiv nEQR, klasse I "Svært god".  
J (Pielous jevnhetsindeks) er et mål på hvor likt individene er fordelt mellom artene, og vil 
variere mellom 0 og 1. En stasjon med lav verdi har en ”skjev” individfordeling mellom 
artene, og indikerer at bunndyrssamfunnet er forstyrret. Fordelingen var noe ujevn på St1 og 
St3 (indeks hhv. 0,52 og 0,67) og jevn på de to andre stasjonene. 
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Tabell 7. Antall arter og individer pr. 0,2 m2 (St2) og 0,3 m2 (St1, St3 og St4) 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. Saltfjorden, 2019. Økologisk 
tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (snitt av to (St2) og tre replikater) iht. 
Veileder 02:2018 vanntype G3. 

St. Ant. ind. Ant. arter H´ ES100 NQI1 ISI2012  NSI nEQR AMBI  J 

St1 1024 44 2,02 11,1 0,473 6,84 11,41 0,3998 4,66 0,52 

St2 489 74 4,20 27,6 0,732 10,78 25,87 0,846 2,03 0,85 

St3 565 45 3,13 19,0 0,743 9,71 23,21 0,748 1,56 0,67 

St4  321 107 5,02 43,1 0,848 10,85 27,14 0,928 1,32 0,92 
 

I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

 

4.2.2 Geometriske klasser 
Figur 3 viser antall arter plottet mot antall individer, der antallet individer er delt inn i 
geometriske klasser.  
Det vises til Vedlegg 1 for en forklaring av begrepet geometriske klasser og beskrivelse av 
metoden. Bakgrunnen for analysen er at et upåvirket samfunn består av mange arter med lavt 
individtall, slik at kurven starter høyt på y-aksen. Et forstyrret samfunn har færre arter og 
noen få av dem svært tallrike, slik at kurven flater ut og strekker seg mot høyere klasser. 
Kurven for stasjon St4 startet høyt og strakk seg kort ut mot høyere klasser. Dette kan 
indikere upåvirket fauna på stasjonen. For de tre andre stasjonene startet kurvene noe lavere 
og strakk seg i varierende grad ut mot høyere klasser. Disse ga ingen klare indikasjoner på 
faunatilstanden. 
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Figur 3. Plott av antall arter mot antall individer pr. art i geometriske klasser for de kvantitative 
bløtbunnstasjonene ved Vikan, Saltfjorden, 2019 (0,2 m2 (St2) og 0,3 m2 (St1, St3 og St4)).  
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4.2.3 Clusteranalyser 
For å undersøke likheten i faunasammensetning mellom stasjonene ble den multivariate 
teknikken clusteranalyse benyttet (se metodebeskrivelse i Vedlegg 1). Resultatene fra denne 
er presentert i dendrogram i Figur 4. I dendrogrammet er graden av ulikhet mellom stasjonene 
uttrykt langs den horisontale aksen. To stasjoner med identisk arts- og individfordeling vil få 
0 (0 %) ulikhet, mens to stasjoner uten like arter, vil få 100 (100 %) ulikhet. Metoden gjør det 
dermed mulig å identifisere grupper av stasjoner med like arts- og individforhold. I tillegg 
gjør den det lettere å synliggjøre eventuelle avvik som for eksempel kan knyttes til 
antropogene påvirkninger av bunndyrssamfunnet.  
Faunasammensetningen på St2 og St4 var 38 % lik, St1 var 17 % lik disse og St3 12 % lik de 
tre andre stasjonene.  

 
Figur 4. Stasjonsvis clusterplott for bløtbunnsfauna ved Vikan, Saltfjorden, 2019.  

4.2.4 Artssammensetning 
Hovedtrekkene i artssammensetningen er vist i form av en ”topp ti” liste av artene fra hver 
stasjon i Tabell 6. I Rygg og Norling (2013) inndeles artene i fem økologiske grupper 
(Ecological groups; EG) basert på verdien av sensitivitetsindeksene. Disse gruppene går fra 
sensitive arter (gruppe I) til forurensningsindikatorer (pollution indicator species; gruppe V). 
På St1 dominerte forurensningsindikatoren Capitella capitata (børstemark) med 64 % av 
individene. De andre mest dominante med kjent EG på stasjonen var også forurensnings-
indikatorer og opportunistiske arter. 
På St2 dominerte den sensitive børstemarken Nothria hyperborea med 8 % av individene. De 
andre mest dominante med kjent EG på stasjonen var også sensitive arter sammen med 
nøytrale og tolerante arter. 
På St3 dominerte den opportunistiske børstemarken Spiochaetopterus typicus med 33 % av 
individene. De andre mest dominante på stasjonen var en blanding av sensitive, nøytrale, 
tolerante og opportunistiske arter. 
På St4 dominerte den nøytrale børstemarken Melinna elisabethae med 13 % av individene. 
De andre mest dominante på stasjonen var en blanding av sensitive, nøytrale og tolerante 
arter. 
Det ble ikke registrert forurensningsindikatorer blant topp-10 på St2, St3 elle St4. 



 

 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 
16 www.akvaplan.niva.no 

Tabell 8. Antall individer, kumulert prosent og økologisk gruppe* (Ecological groups = EG (NSI); fra 
Rygg & Norling, 2013) for de ti mest dominerende artene på stasjonene ved Vikan, Saltfjorden, 2019 

St1 Ant. Kum. EG St2 Ant. Kum. EG 
Capitella capitata 656 64 % V Nothria conchylega 40 8 % I 
Thyasira sarsii 80 72 % IV Modiolula phaseolina 33 14 % I 

Oligochaeta indet. 74 79 % V Leptochiton asellus 26 19 % I 

Idotea sp. 49 84 % Ik Pholoe baltica 23 24 % III 

Phyllodoce mucosa 22 86 % V Iothia fulva 19 28 % Ik 

Prionospio plumosa 19 88 % Ik Paradoneis lyra 19 31 % II 

Phyllodoce maculata 18 90 % IV Stenosemus albus 17 35 % Ik 

Gammarus sp. 8 90 % Ik Timoclea ovata 17 38 % I 

Mediomastus fragilis 8 91 % IV Similipecten similis 15 41 % I 

Pholoe baltica 8 92 % III Golfingiidae indet. 12 43 % Ik 
St3 Ant. Kum. EG St4 Ant. Kum. EG 

Spiochaetopterus typicus 189 33 % IV Melinna elisabethae 42 13 % II 

Onchnesoma steenstrupii 138 57 % I Chone sp. 19 19 % I 

Amphilepis norvegica 56 67 % II Modiolula phaseolina 11 22 % I 

Parathyasira equalis 50 76 % III Paradoneis lyra 11 25 % II 

Caudofoveata indet. 18 79 % II Jasmineira candela 9 28 % Ik 

Kelliella miliaris 17 82 % III Parvicardium minimum 9 31 % I 

Ennucula tenuis 9 84 % II Pholoe baltica 9 34 % III 

Heteromastus filiformis 9 85 % IV Similipecten similis 9 36 % I 

Paramphinome jeffreysii 8 87 % III Yoldiella nana 8 39 % III 

Pholoe pallida 6 88 % I Timoclea ovata 7 41 % I 

*Økologiske grupper: EG I = sensitive arter. EG II = nøytrale arter. EG III = tolerante arter. EG IV = opportunistiske arter.  
EG V = forurensningsindikatorer (pollution indicator species). Fra Rygg og Norling, 2013. Ik = ikke kjent gruppe. 

4.3 Hydrografi 
Det ble gjennomført hydrologiske undersøkelser på fire stasjoner, Figur 2. Vertikalprofiler av 
temperatur, saltholdighet, oksygeninnhold og tetthetsanomali for de ulike stasjonene er vist i 
Figur 5 og Figur 6.  
På samtlige stasjoner lå temperaturen i overflaten på 13 °C, og saltholdigheten lå på 32 psu 
bortsett fra stasjon 1, hvor saltholdigheten var 31 psu. Oksygenmetningen i overflaten lå på 
mellom 96 og 101 % på alle stasjoner, med høyest metning på St4 på sørsiden av fjorden. Det 
var kaldest på bunnen ved alle stasjoner og temperaturen lå på 7 °C på St1 og St2, med noe 
kaldere vann på St3 og det varmeste vannet på St4 med en bunntemperatur på 11 °C. 
Saltholdigheten på bunnen lå på 34 psu på St1 og St2, mens den lå på over 35 psu på St3, som 
er den dypeste stasjonen. Ved St4 var saltholdigheten i hele vannsøylen på 32 psu. 
Oksygenmetningen på bunnen lå på mellom 84 og 96 % på alle stasjoner, med det mest 
oksygenrike vannet på St4.  
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Figur 5 Vertikalprofiler av temperatur (rød linje), saltholdighet (blå linje), oksygen (grønn linje) og 
tetthetsanomali (svart linje) for St1 og St2. 

   

Figur 6. Vertikalprofiler av temperatur (rød linje), saltholdighet (blå linje), oksygen (grønn linje) og 
tetthetsanomali (svart linje) for stasjon St 3 og stasjon St 4. 
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4.4 Undersøkelse av fjæresamfunnene 

4.4.1 Stasjonsbeskrivelse og resultater 
En beskrivelse av det visuelle inntrykket fra hver stasjon er presentert under og inkluderer 
forsøpling, annen synlig forurensing, nedslamming, forekomst av beleggdannende 
diatomeer/bakterier, lukt og eventuelle anoksiske forhold. Beskrivelsen gjelder for et område 
på minst 50 m bredde, med det 8 m brede undersøkelsesbeltet i midten.  

4.4.1.1 Stasjon L1   
Generell informasjon  

• Substrat: Steiner (inntil 200 cm).  
• Helning: 12 %.  
• Eksponering: mindre eksponert.  
• Synlig forurensing, nedslamming og diatomeer: Ingen synlig nedslamming, skum 
eller diatomeerbelegg. Ingen mekanisk forurensing.  
• Flora og fauna: Ingen uvanlige funn. Friske samfunn.  

  

  
Figur 7. Stasjon L1, 2019. Øverst til venstre: Oversiktsbilde av stasjonen. Øverst til 
høyre: Epifyttalgen grisetangdokke på grisetang. Nederst til venstre: Purpusnegl som spiser av rur. 
Nederst til høyre: Kråkebolle med søl.  
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Figur 8. Utbredelsen av arter på st. L1 i cm høyde over sjøkartnull. Data for tidevannshøyde er fra 
Kartverket (www.sehavniva.no).  

http://www.sehavniva.no/
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4.4.1.2 Stasjon L2  
Generell informasjon  
 

• Substrat: Steinstrand (ca. 5 - 400 cm diameter).  
• Helning: 14 %.  
• Eksponering: mindre eksponert/beskyttet.  
• Synlig forurensing, nedslamming og diatomeer:   

Øverst i fjæra var det naturlig leire.  
Mindre mengder søppel, sediment i vann og på alger og stein. Ellers var det en god del 
grønt belegg og området var veldig glatt.  

• Flora og fauna: Veldig få crustacea. En god del drivalger. Stasjonen har ellers en 
naturlig artssammensetning og fremstår som ikke påvirket.  

  

    

   

  
Figur 9. Stasjon L2, 2019. Øverst venstre og høyre: Oversiktsbilder av stasjonen. Midten til venstre: 
Sauetang. Midten til høyre: Posthornmark. Nederst til venstre: Tangbelte i øvre fjære. Nederst til 
høyre: Rødalgen søl.  
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Figur 10. Utbredelsen av arter på st. L2 i cm høyde over sjøkartnull. Data for tidevannshøyde er fra 
Kartverket (www.sehavniva.no).  
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4.4.1.3 Stasjon L3 
Generell informasjon  

• Substrat: Stein (2 - 250 cm).  
• Helning: Ca. 12 %.  
• Eksponering: Beskyttet, lettere ferskvannspåvirket  
• Synlig forurensing, nedslamming og diatomeer: Ingen synlig nedslamming, skum 
eller diatomeerbelegg. Ingen mekanisk forurensing.  
• Flora og fauna: Stasjonen har en naturlig artssammensetning og virker ikke organisk 
belastet.  
 
 

  
  
Figur 11. Stasjon L3, 2019. Øverst til venstre: Oversiktsbilde for stasjonen. Øverst til 
høyre: Grisetang på stein med rur og albuesnegl. Nederst til venstre: Grisetangdokke. Nederst til 
høyre: En ansamling stor strandsnegl.  
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Figur 12. Utbredelsen av arter på st. L3 i cm høyde over sjøkartnull. Data for tidevannshøyde er fra 
Kartverket (www.sehavniva.no).  
 

4.4.2 Dagens tilstand  
Alle tre stasjoner virker friske. Stasjon L2 har en del belegg og sedimentering, og et uvanlig 
lavt antall krepsdyr. Artssammensetning eller artstall på stasjonen er ikke unormalt (Figur 13), 
og st. L2 ansees som frisk siden det er fravær av andre tegn etter belastning, som større antall 
grønnalger, fravær av rødalger, anaerobe forhold, større mengder søppel, dårlig lukt etc.  
 
Forskjellene i artssammensetning mellom stasjonene er generelt veldig små (Figur 13).  
  

 
Figur 13. Antall arter alger og dyr i tidevannssonen på st. L1, L2 og L3.  

http://www.sehavniva.no/
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4.5 Miljøgifter i sedimenter, blåskjell og tang 

4.5.1 Metaller i sediment 
Innholdet av metaller i sediment er vist i Tabell 8. Kun de åtte metallene som er inkludert i 
klassifikasjonssystemet er tatt med her. Fullt datasett finnes i analysebevisene i Vedlegg 2. 
De analyserte metallene forekommer i konsentrasjoner som tilsvarer tilstandsklasse I, med 
unntak av kvikksølv på alle stasjoner og kobber på St3 som begge lå i tilstandsklasse II. De 
høyeste verdiene av metaller ble funnet på St3 selv om det også her var lave nivåer, og for 
enkelte metaller ligger verdiene i øvre del av intervallet for tilstandsklasse I.  
 
Tabell 9. Tørrstoff og innhold av metaller i sediment ved Vikan, august 2019. Tilstandsklasser vist med 
bakgrunnsfarge (ref. Tabell 7).  

Komponent Enhet St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 

Tørrstoff    % TS     
As (Arsen) mg/kg TS 3,82 2,7 5,23 1,54 
Cd (Kadmium)  mg/kg TS 0,12 <0.10 <0.10 <0.10 
Cr (krom) mg/kg TS 11,1 12,4 37,2 10,5 
Cu (Kobber) mg/kg TS 4,72 8,46 24,9 7,57 
Ni (Nikkel) mg/kg TS 5,2 6,7 23,7 6,1 
Pb (Bly) mg/kg TS 3,2 8,1 24,2 5,4 
Zn (Sink) mg/kg TS 19,2 24,2 75 22,4 
Hg (Kvikksølv)  mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

 
 

4.5.2 Organiske miljøgifter i sediment 
Analyseresultatene for de ulike stoffene fremgår av Vedlegg 2. Det er gitt tilstandsklasser for 
kun et begrenset utvalg av de organiske miljøgiftene i gjeldende Veileder 02:2018, og disse er 
derfor presentert og klassifisert i Tabell 9.  
I analysepakken som er skreddersydd for utslipp fra deponier er deteksjonsgrensene for flere 
av miljøgiftene som omtales i dette kapittel relativt høye. For de fleste komponenter er 
innholdet i sedimentet lavere enn den anvendte metodens deteksjonsgrenser, slik at det ikke er 
mulig å si om komponenten er til stede i sedimentet eller ikke. Eksakt tilstandsklassifikasjon 
er derfor heller ikke mulig. Der det er vist bakgrunnsfarge (tilstandsklasse) i Tabell 9 er det 
konservativt valgt høyeste alternativ for tilstandsklasse, da det for en rekke av komponentene 
ikke er satt noen øvre grense for klasse I (denne skal i prinsippet være absolutt null, noe som 
er uhyre kostnadskrevende å fastslå analytisk). Øvre grense for klasse II er derfor angitt som 
referanse. 
Generelt sett er konsentrasjonene av miljøgifter lave i sedimentet på alle de fire stasjonene, 
med verdier for de fleste elementene under deteksjonsgrensen for hver av de respektive 
analysene. For ΣPAH16 og ΣPCB7 ble det funnet lave konsentrasjoner på alle de fire 
stasjonene og verdiene lå under deteksjonsgrensene for analysene. Dette gjaldt også for de 
ulike enkeltforbindelsene. Dioksiner (inkl. furaner) lå i tilstandsklasse III på St3. Bisfenol A, 
4-t-Oktylfenol og trifenyltinnkation hadde verdier under deteksjonsgrensene, men med halve 
deteksjonsgrensen som utgangspunkt lå de i tilstandsklasse III på alle stasjonene. 
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Klassifiseringen er dermed å betrakte som svært usikker, og det er fortsatt en mulighet for at 
elementene ligger i beste tilstandsklasse. For noen elementer med verdier lavere enn 
deteksjonsgrensen for analysen, men der deteksjonsgrensen ligger innenfor intervallet for 
klasse II (og der det i veilederen er gitt 0 som grense for klasse I), er elementet plassert i 
klasse II selv om det er en mulighet for at elementet ikke er til stede i prøven. Pentaklorfenol 
og g-HCH (lindan) er ikke tilstandsklassifisert fordi deteksjonsgrensen for analysen ligger 
over tilstandsklasse V.  
 
Tabell 10. Innhold og tilstandsklassifisering (iht. Veileder 02:2018) i sediment av PAH16, PCB7 samt 
enkelte utvalgte stoffer (som veileder 02:2018 gir tilstandsklasser for) fra Vikan i Saltenfjorden august 
2019. Tilstandsklasser er vist med bakgrunnsfarge. Der analyselaboratoriet har en deteksjonsgrense 
for analysen som er høyere enn øvre grenseverdi for tilstandsklasse II gitt i veileder 02:2018 
(veilederen gir ikke grenseverdier for klasse I for noen elementer) og analyseverdien er lavere enn 
deteksjonsgrensen, er tilstandsklassifisering gjort etter halve analyseverdien. 

Komponent Enhet Grenseverdi 
kl. I  

Grenseverdi kl. 
II 

St1 St2 St3 St4 

Tørrstoff) % TS   65,0 66,1 47,5 71,8 
ΣPAH16 * µg/kg TS <300 300 - 2000 <80 <80 <80 <80 
ΣPCB7 ** µg/kg TS - 0 - 4,1 <7 <7 <7 <7 

 

Tørrstoff % TS   69,3 67,8 47,4 72,4 
Dioksiner Sum Nordic-TEQ 
(PCDD/PCDF)*** ng/kg TS - 0 – 0,86 ng/kg 

TEQ TS 0,11 0,059 1,11 0,019 

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) mg/kg TS - 0 - 10 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 
Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg TS 0 0 - 34 <10 <10 <10 <10 
Tetrabrombisfenol A (TBBPA) µg/kg TS - 0 - 108 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Bisfenol A µg /kg TS - 0 – 1,1 <10 <10 <10 <10 
Mellomkjedete klorerte parafiner mg/kg TS - 0 – 4,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pentaklorfenol µg /kg TS 0 0 - 14 <100 <100 <100 <100 
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) mg/kg TS 0 0 - 10 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 
Heksaklorbensen µg/kg TS 0 0 - 17 <50 <50 <50 <50 
PBDE-99 (bromert difenyleter) µg/kg TS - 0 - 62 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
PBDE-154 (bromert difenyleter) µg/kg TS - 0 - 62 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
PBDE-203 (bromert difenyleter) µg/kg TS - 0 - 62 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
DekaBDE (PBDE-209) µg/kg TS - 0 - 62 <1,0 <1,0 <5,0 <5,0 
Kortkjedet klorerte parafiner (C10-13 
kloralkener) µg /kg TS - 0 - 800 <50 <50 <50 <50 

Tributyltinnkation (TBT) µg/kg TS 0 - 1 1 - 5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Trifenyltinnkation µg/kg TS - 0 – 0,036 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
4-n-Nonylfenol µg/kg TS 0 0 - 16 <1 <1 <1 <1 
4-t-Oktylfenol µg/kg TS 0 0 - 0,027 <1 <1 <1 <1 
g-HCH (Lindan) µg/kg TS 0 0 – 0,074 <50 <50 <50 <50 

* Tilstandsklassifisering på bakgrunn av ΣPAH16 er vist. Resultatene for de 16 enkeltforbindelser finnes i Vedlegg 2.  

** Tilstandsklassifisering på bakgrunn av ΣPCB7 er vist. Resultatene for de 7 enkeltforbindelser finnes i Vedlegg 2.   

*** Tilstandsklassifisering av dioksiner er summen av enkeltelementer for dioksiner og furaner, og er oppgitt som TEQ = 
toksisitetsekvivalenter vist, dvs. ekvivalenter av den mest skadelige dioksinforbindelsen (2,3,7,8-TCDD). Resultatene for 
enkeltforbindelsene finnes i Vedlegg 2. 

4.5.3 Metaller i blåskjell 
Innhold av tungmetaller i blåskjell er gitt Tabell 10. Veileder 02:2018 gir 
miljøkvalitetsstandard kun for kvikksølv. De andre metallene er derfor vurdert og 
tilstandsklassifisert iht. tidligere veileder 97:03 (Molvær m. fl. 1997). Konsentrasjonen for 
kvikksølv iht. Veileder 02:2018 (under eller over nivå satt som miljøkvalitetsstandard) og for 
de andre metallene iht. Veileder 97:03 (tilstandsklasse) er vist med bakgrunnsfarge. 
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Innholdet av metaller er lavt og ligger langt under det som er satt som grenseverdi for de ulike 
elementene. Samtlige metaller i blåskjellene forekom i konsentrasjoner tilsvarende 
tilstandsklasse I (Ubetydelig lite forurenset).  
 

Tabell 11. Innhold av metaller i blåskjell (mg/kg våtvekt) samlet inn på fjærestasjon L2 og L3, juli 
2019. Miljøtilstand er klassifisert iht. tidligere veileder 97:03 (Molvær m. fl. 1997), utenom kvikksølv 
som er klassifisert iht. Veileder 02:2018 (indikert med blå firkant). Konsentrasjonene er vist med 
bakgrunnsfarge for tilstandsklasser. 

Komponent Enhet Blåskjell st. L2 Blåskjell st. L3 

As (Arsen) mg/kg 2,4 1,84 
Cd (Kadmium)  mg/kg 0,132 0,139 
Co (Kobolt) mg/kg 0,252 0,0604 
Cr (krom) mg/kg 1,65 0,128 
Cu (Kobber) mg/kg 1,98 1,44 
Hg (Kvikksølv)  mg/kg 0,0126 0,0131 
Mn (Mangan) mg/kg 10,4 1,36 
Ni (Nikkel) mg/kg 0,921 0,256 
Pb (Bly) mg/kg 0,336 0,115 
Zn (Sink) mg/kg 13,7 10,6 

 
Det har tidligere vært gjennomfør undersøkelser av metaller (Pb, Cd, Cu, As) i blåskjell på 
fire lokaliteter (Elvfjorden, Yttervika, Innervika og Langodden) i området utenfor Vikan 
(Iversen og Eliassen 2011). Undersøkelsene ble gjennomført i periodene 2006-2007 og 2010-
2011. Det ble ikke analysert på naturlig forekommende skjell fra området, men på oppdrettet 
skjell som ble satt ut i bur over en periode på ett år. Etter ett år i sjøen lå 
metallkonsentrasjonene i samme størrelsesorden som i 2019. Bly lå mellom 0,13-0,31 mg/kg 
som er likt stedegne blåskjell fra samme område i 2019. Kadmium hadde konsentrasjoner 
mellom 0,17-0,31 mg/kg, også det i sammenlignbare konsentrasjoner som i 2019. Kobber 
hadde nivåer fra 0,9-2,0 mg/kg og tilsvarende 2019, bortsett fra på Langodden i 2007 med 5,1 
mg/kg. Alle nivåene lå innenfor tilstandsklasse 1-Ubetydelig forurenset. Også for As i 2007 
og 2011 (1,9-3,9 mg/kg) var nivåene i samme størrelsesorden som i 2019.   
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4.5.4 Organiske miljøgifter i blåskjell 
Resultatene fra analysene er vist i Tabell 11. Fullstendige analyseresultat for alle parameterne 
er gitt i Vedlegg 2.   
PAH 
Ingen av parameterne i gruppen PAH hadde konsentrasjoner over grenseverdien i 
miljøkvalitetsstandarden (Tabell 11, markert med blå ramme). I henhold til veileder 97:03 
ligger konsentrasjonen av Sum PAH i 2019 i tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset (vist 
med blå bakgrunnsfarge).  
 

Tabell 12. Polyaromatiske hydrokarboner (16 PAH) i blåskjell fra st. L2 og st. L3, 2019. Nivåer under 
miljøkvalitetsstandarden (EQS) i henhold til klassifiseringen i Veileder 02:2018 er indikert med blå 
firkant. ΣPAH16 er klassifisert iht. veileder 97:03 (blå bakgrunnsfarge). 

PAH forbindelser (μg/kg vv.) St. L2 St. L3 
Naftalen <5 <5 
Acenaftylen <1 <1 
Acenaften <1 <1 
Fluoren <2 <1 
Fenantren 1,9 1,4 
Antracen <1 <1 
Fluoranten 2,4 <1 
Pyren <2 <1 
Benzo(a)antracen <3,6 <1,5 
Krysen <1 <1 
Benzo(b)fluoranten <1 <1 
Benzo(k)fluoranten <1 <1 
Benzo(a)pyren* <1,5 <4 
Dibenzo(a,h)antracen <1 <1 
Benzo(ghi)perylen <1 <1 
Indeno(1,2,3-cd)pyren <1,5 7,7 
ΣPAH16 4,3 9,1 

 
Tidligere vært undersøkelser gjennomført i periodene 2006-2007 og 2010-2011 av ΣPAH16 i 
blåskjell i området utenfor Vikan (Iversen og Eliassen 2011) viste konsentrasjoner mellom 
1,90-4,30 μg/kg (tilstandsklasse I-Ubetydelig forurenset iht. Molvær m.fl. 1997). Nivåene i 
2019 lå også i tilstandsklasse I med verdier på hhv. 4,3 og 9,1 μg/kg på St. L2 og L3.  
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PCB 
For PCB i blåskjell angir Veileder 02:2018 miljøkvalitetsstandard kun for ΣPCB7. 
Grenseverdien er satt til 0,6 µg/kg våtvekt. Analysene av blåskjell viste at konsentrasjonene 
av ΣPCB7 lå under grenseverdien på begge stasjonene (Tabell 12) (vist med blå ramme).  
 

Tabell 13. Polyklorerte bifenyler (PCB) i blåskjell samlet inn på st. L2 og st. L3, 2019. Nivåer under 
miljøkvalitetsstandarden (EQS) iht. Veileder 02:2018 (for ΣPCB7) er vist med blå firkant.  

PCB forbindelser (µg/kg vv) St. L2 St. L3 
PCB 28 <0,4 <0,2 
PCB 52 <0,5 <0,2 
PCB 101 <0,2 <0,2 
PCB 118 <0,2 <0,2 
PCB 138 <0,2 <0,2 
PCB 153 0,21 <0,2 
PCB 180 <0,2 <0,2 
Sum PCB-7 0,21 <0,2 

 
 

4.5.5 Metaller i blæretang  
De tre prøvene av blæretang ble analysert for innhold av metaller. Veileder 02:2018 har ikke 
miljøkvalitetsstandard for metaller i tang, og konsentrasjoner vurderes derfor iht. veileder 
97:03 (Molvær m.fl. 1997). Konsentrasjonene av metaller er lavt på alle de tre stasjonene, og 
iht. veilederen lå konsentrasjonene i tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset (blå farge).  
(Tabell 13). 
Tabell 14. Innhold av metaller i blæretang (mg/kg tørrvekt) samlet inn på fjærestasjonene L1, L2 og 
L3, 2019. Tilstandsklasser iht. Veileder 97:03 er vist med bakgrunnsfarge. 

Komponent Enhet St. L1 St. L2 St. L3 

As (Arsen) mg/kg 14,1 10,3 9,59 
Cd (Kadmium)  mg/kg 0,258 0,122 0,167 
Cr (krom) mg/kg 0,0168 0,0309 <0.01 
Cu (Kobber) mg/kg 0,694 0,787 0,408 
Hg (Kvikksølv)  mg/kg <0,005 <0.005 <0.005 
Ni (Nikkel) mg/kg 0,929 0,66 0,375 
Pb (Bly) mg/kg 0,0402 0,0433 0,0228 
Zn (Sink) mg/kg 10,2 9,76 5,51 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Bunndyrsstatistikk og artslister 
Diversitetsmål 

Diversitet er et begrep som uttrykker mangfoldet i dyre- og plantesamfunnet på en lokalitet. Det finnes en rekke 
ulike mål for diversitet. Noen tar mest hensyn til artsrikheten (mål for artsrikheten), andre legger mer vekt på 
individfordelingen mellom artene (mål for jevnhet og dominans). Ulike mål uttrykker derved forskjellige sider 
ved dyresamfunnet. Diversitetsmål er “klassiske” i forurensningsundersøkelser fordi miljøforstyrrelser typisk 
påvirker samfunnets sammensetning. Svakheten ved diversitetsmålene er at de ikke alltid fanger opp endringer i 
samfunnsstrukturen. Dersom en art blir erstattet med like mange individer av en ny art, vil ikke det gjøre noe 
utslag på diversitetsindeksene.  

Shannon-Wieners indeks (Shannon & Weaver, 1949) er gitt ved formelen: 
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der  ni = antall individer av art i i prøven 
 N = total antall individer 
       s = antall arter 

Indeksen tar hensyn både til antall arter og mengdefordelingen mellom artene, men det synes som indeksen er 
mest følsom for individfordelingen. En lav verdi indikerer et artsfattig samfunn og/eller et samfunn som er 
dominert av en eller få arter. En høy verdi indikerer et artsrikt samfunn. 

Pielous mål for jevnhet (Pielou, 1966) 

har følgende formel, der symbolene er som i Shannon-Wieners indeks 
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Hurlberts diversitetskurver 

Grafisk kan diversiteten uttrykkes i form av antall arter som funksjon av antall individer. Med utgangspunkt i 
total antall arter og individer i en prøve søker man å beregne hvor mange arter man ville vente å finne i delprøver 
med færre individer. Diversitetsmålet blir derved uavhengig av prøvestørrelsen og gjør at lokaliteter med ulik 
individtetthet kan sammenlignes direkte. Hurlbert (1971) har gitt en metode for å beregne slike diversitetskurver 
basert på sannsynlighetsberegning. 

nES  er forventet antall arter i en delprøve på n tilfeldig valgte individer fra en prøve som inneholder total N 
individer og s arter og har følgende formel: 
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der  N = total antall individ i prøven 

Ni = antall individ av art i 
n = antall individ i en gitt delprøve (av de N) 
s = total antall arter i prøven 

Plott av antall arter i forhold til antall individer 

Artene deles inn i grupper/klasser etter hvor mange individer som er registrert i en prøve. Det vanlige er å sette 
klasse I = 1 individ pr. art, klasse II = 2-3 individer, klasse III = 4-7 individer, klasse IV = 8-15 individer, osv., 



 

Resipientundersøkelse ved Vikan i Bodø kommune 2019  
Akvaplan-niva AS Rapport 61195.01 31 

slik at de nedre klassegrensene danner en følge av ledd på formen 2x, x=0,1,2, … En slik følge kalles en 
geometrisk følge, derfor kalles klassene for geometriske klasser. Hvis antall arter innenfor hver klasse plottes 
mot klasseverdien på en lineær skala, vil det fremkomme en kurve som uttrykker individfordelingen mellom 
artene i samfunnet. Det har vist seg at i prøver fra upåvirkede samfunn vil det være mange arter med lavt 
individantall og få arter med høyt individantall, slik at vi får en entoppet, asymmetrisk kurve med lang ”hale” 
mot høye klasseverdier. Denne kurven vil være godt tilpasset en log-normal fordelingskurve. 

Ved moderat forurensing forsvinner en del av de individfattige artene, mens noen som blir begunstiget, øker i 
antall. Slik flater kurven ut, og strekker seg mot høyere klasser eller den får ekstra topper. Under slike forhold 
mister kurven enhver likhet med den statistiske log-normalfordelingen. Derfor kan avvik fra log-
normalfordelingen tolkes som et resultat av en påvirkning/forurensing. Det har vist seg at denne metoden tidlig 
gir utslag ved miljøforstyrrelse. Ved sterk forurensning blir det bare noen få, men ofte svært tallrike arter tilbake. 
Log-normalfordelingskurven vil da ofte gjenoppstå, men med en lavere topp og spredt over flere klasser enn for 
uforstyrrede samfunn. 

Faunaens fordelingsmønster 

Variasjoner i faunaens fordelingsmønster over området beskrives ved å sammenligne tettheten av artene på hver 
stasjon. Til dette brukes multivariate klassifikasjons- og ordinasjons-analyser (Cluster og MDS). 

Analysene i denne undersøkelsen ble utført ved hjelp av programpakken PRIMER v5. Inngangsdata er 
individantall pr. art, pr. prøve. Prøvene kan være replikater eller stasjoner. Det tas ikke hensyn til hvilke arter 
som opptrer. Forut for klassifikasjons- og ordinasjonsanalysene ble artslistene dobbelt kvadratrot-transformert. 
Dette ble gjort for å redusere avviket mellom høye og lave tetthetsverdier og dermed redusere eventuelle effekter 
av tallmessig dominans hos noen få arter i datasettet.  

Clusteranalyse 

Analysen undersøker faunalikheten mellom prøver. For å sammenligne to prøver ble Bray-Curtis ulikhetsindeks 
benyttet (Bray & Curtis, 1957): 
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der n    = antall arter sammenlignet 
 Xki =  antall individ av art k i prøve nr. i 
 Xkj =  antall individ av art k i prøve nr. j 

Indeksen avtar med økende likhet. Vi får verdien 1 hvis prøvene er helt ulike, dvs. ikke har noen felles arter. 
Identiske arts- og individtall vil gi verdien 0. Prøver blir gruppert sammen etter graden av likhet ved å bruke 
”group-average linkage”. Forholdsvis like prøver danner en gruppe (cluster). Resultatet presenteres i et 
trediagram (dendrogram). 

Ømfintlighet (AMBI, ISI og NSI) 

Ømfintligheten bestemmes ved indeksene ISI og AMBI. Beregning av ISI er beskrevet av Rygg (2002). 
Sensitivitetsindeksen AMBI (Azti Marin Biotic Index) tilordner en ømfintlighetsklasse (økologisk gruppe, EG): 
EG-1: sensitive arter, EG-II: indifferente arter, EG-III: tolerante arter, EG-IV: opportunistiske arter, EG-V: 
forurensningsindikerende arter. Sammensetningen av makroevertebratsamfunnet i form av andelen av 
økologiske grupper indikerer omfanget av en forurensningspåvirkning. 

NSI er en sensitivitetsindeks som ligner AMBI, men er utviklet med basis i norske faunadata og ved bruk av en 
objektiv statistisk metode. En prøves NSI verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle 
individene i prøven. 

Sammensatte indekser (NQI1 og NQI2) 

Sammensatte indekser NQI1 og NQI2 bestemmes både ut fra artsmangfold og ømfintlighet. NQI1 er brukt i 
NEAGIG (den nordøst-atlantiske interkalibreringen). De fleste land bruker nå sammensatte indekser av samme 
type som NQI1 og NQI2.  

NQI1 indeksen er beskrevet ved hjelp av formelen: 

NQI1 (Norwegian quality status, version 1) = [0.5* (1-AMBI/7) + 0.5*(SN/2.7)* (N/(N+5)] 

Diversitetsindeksen SN = lnS/ln(lnN), hvor S er antall arter og N er antall individer i prøven 
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Statistikkresultater Saltfjorden resipientundersøkelse, 2019: 
Antall arter og individer per stasjon 
st.nr. tot. St1 St2 St3 St4 
no. ind. 2399 1024 489 565 321 
no. spe. 195 44 74 45 107 

 
Bunndyrindekser per replikat 
st.nr. tot. St1_0

1 
St1_0

2 
St1_0

3 
St2_0

1 
St2_0

2 
St3_0

1 
St3_0

2 
St3_0

3 
St4_0

1 
St4_0

2 
St4_0

3 
no. ind. 2399 129 21 874 39 450 204 228 133 40 103 178 
no. spe. 195 10 10 37 13 69 26 27 24 24 62 61 
Shannon-Wiener: 1,0 2,7 2,3 3,0 5,4 3,1 2,9 3,4 4,3 5,6 5,1 
Pielou  0,30 0,82 0,45 0,80 0,89 0,66 0,61 0,74 0,95 0,94 0,86 
ES100  9 10 15 13 42 19 17 21 24 61 45 
SN  1,46 2,07 1,89 1,98 2,34 1,95 1,95 2,00 2,43 2,69 2,50 
ISI-2012  5,61 7,70 7,21 10,15 11,41 9,57 9,78 9,79 10,78 10,93 10,84 
AMBI  5,508 3,5 4,974 3,081 0,97 1,678 1,527 1,488 0,846 1,594 1,509 
NQI1  0,37 0,56 0,49 0,60 0,86 0,73 0,74 0,75 0,84 0,86 0,84 
NSI  8,4 16,8 9,0 22,2 29,6 22,7 23,0 24,0 27,7 26,7 27,0 
 
Bunndyrindekser, gjennomsnitt per stasjon 
st.nr.  St 1 St 2 St 3 St 4 
Shannon-Wiener: 2,02 4,20 3,13 5,02 
Pielou  0,52 0,85 0,67 0,92 
ES100  11,1 27,6 19,0 43,1 
SN  1,80 2,16 1,97 2,54 
ISI-2012  6,84 10,78 9,71 10,85 
AMBI  4,661 2,026 1,564 1,316 
NQI1  0,47 0,73 0,74 0,85 
NSI  11,41 25,87 23,21 27,14 
Tilstandsklasse nEQR 0,400 0,846 0,748 0,928 

 
Geometriske klasser 
int. St1 St2 St3 St4 
1 16 20 20 55 
2,3 11 8 11 29 
 4- 7 6 22 5 14 
 8- 15 4 16 3 7 
16- 31 3 6 2 1 
32- 63 1 2 2 1 
64-127 2 0 0 0 
128-255 0 0 2 0 
256-511 0 0 0 0 
512-1023 1 0 0 0 
1024-2047 0 0 0 0 
2048- 0 0 0 0 
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 Artsliste Saltfjorden resipientundersøkelse  
 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 
 Stasjonsnr.:  St1 
 CNIDARIA  Anthozoa 
 Cerianthus lloydii 1 1  NEMERTINI 

 Nemertea indet. 4 4  ANNELIDA  Polychaeta  Orbiniida  Naineris quadricuspida 1 1  Scoloplos armiger 1 1  Spionida  Dipolydora sp. 1 1  Prionospio cirrifera 1 1  Prionospio plumosa 1 18 19  Pseudopolydora paucibranchiata 1 1  Chaetozone setosa 6 1 7  Raricirrus beryli 7 7  Capitellida  Capitella capitata 109 547 656  Mediomastus fragilis 1 7 8  Notomastus latericeus 1 1  Phyllodocida  Eteone flava/longa 3 3  Eulalia viridis 1 1  Phyllodoce maculata 18 18  Phyllodoce mucosa 22 22  Polynoidae indet. 1 1  Pholoe assimilis 1 1  Pholoe baltica 2 6 8  Oxydromus flexuosus 2 2  Psamathe fusca 4 4  Microphthalmus sczelkowii 2 2  Nereimyra sp. 1 1  Syllis cornuta 2 6 8  Goniada maculata 1 2 3  Eunicida  Lumbrineris aniara 1 1  Scoletoma fragilis 1 1  Mammiphitime cosmetandra 3 3  Parougia eliasoni 2 2  Protodorvillea kefersteini 1 1  Terebellida  Polycirrus norvegicus 1 1 2  Polycirrus sp. 2 2  Oligochaeta 
 Oligochaeta indet. 1 73 74  CRUSTACEA  Malacostraca  Leptostraca  Nebalia sp. 1 1  Amphipoda  Gammarus sp. 8 8  Isopoda  Idotea sp. 49 49  Decapoda  Paguridae indet. 1 1 2  Hyas coarctatus 7 7  MOLLUSCA  Bivalvia  Veneroida 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 
 Thyasira flexuosa 2 2  Thyasira sarsii 10 7 63 80  Thyasiridae indet. 1 1 2  Myoida  Hiatella arctica 1 1  ECHINODERMATA  Ophiuroidea  Ophiurida  Ophiura robusta 4 4 
 Maks: 109 7 547 656 
 Antall: 10 10 37 44 
 Sum: 1024 
 Stasjonsnr.:  St2 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 1 3 4  SIPUNCULIDA 

 Golfingiidae indet. 12 12 

 Sipuncula indet. 6 6  Sipuncula indet. juv. 8 8  ANNELIDA  Polychaeta  Orbiniida  Scoloplos armiger 1 1  Paradoneis lyra 13 6 19  Spionida  Dipolydora sp. 8 8  Scolelepis korsuni 1 1  Chaetopterus variopedatus 11 11  Caulleriella sp. 1 1 2  Chaetozone sp. 2 2  Capitellida  Mediomastus fragilis 1 4 5  Notomastus latericeus 11 11  Maldanidae indet. 1 1  Opheliida  Axiokebuita sp. 4 4  Polyphysia crassa 4 4  Phyllodocida  Eulalia viridis 1 1  Eumida bahusiensis 3 3  Phyllodoce groenlandica 1 1  Polynoidae indet. 1 7 8  Pholoe assimilis 10 10  Pholoe baltica 4 19 23  Nereimyra punctata 4 4  Glycera lapidum 2 5 7  Goniada maculata 2 2  Nephtys pente 1 1  Amphinomida  Euphrosine cirrata 1 1  Eunicida  Nothria conchylega 40 40  Eunice pennata 9 9  Oweniida  Galathowenia fragilis 4 4  Terebellida  Amphictene auricoma 8 8  Amphicteis gunneri 1 1  Melinna elisabethae 11 11  Eupolymnia nesidensis 2 2 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 
 Polycirrus medusa 2 2  Polycirrus sp. 4 4  Thelepus cincinnatus 5 5  Terebellidae indet. 8 8  Terebellides sp. 4 4  Trichobranchus roseus 1 1  Sabellida  Chone sp. 1 2 3  Euchone sp. 1 1  Jasmineira caudata 1 1  Hydroides norvegica 12 12  Placostegus tridentatus 5 5  Oligochaeta 
 Oligochaeta indet. 8 8  CRUSTACEA  Malacostraca  Cumacea  Leptostylis sp. 1 1  Amphipoda  Ampelisca sp. 1 1  Liljeborgia pallida 1 1  Lysianassidae indet. 4 4  Gammaridea indet. 1 1  Isopoda  Janira maculosa 1 1  Decapoda  Galathea sp. 4 4  MOLLUSCA  Polyplacophora  Lepidopleurida  Leptochiton asellus 26 26  Ischnochitonidae  Stenosemus albus 17 17  Prosobranchia  Archaeogastropoda  Puncturella noachina 4 4  Iothia fulva 19 19  Heterogastropoda  Eulima bilineata 5 5  Melanella sp. 6 6  Bivalvia  Nuculoida  Ennucula tenuis 4 4  Mytiloida  Modiolula phaseolina 33 33  Limoida  Limatula gwyni 1 1  Ostreoidea  Similipecten similis 15 15  Palliolum striatum 1 1  Veneroida  Mendicula ferruginosa 4 4  Axinulus croulinensis 4 4  Thyasira obsoleta 9 9  Astarte sp. juv. 1 1  Timoclea ovata 17 17  BRACHIOPODA  Inarticulata  Acrotretida  Novocrania anomala 8 8  ECHINODERMATA  Ophiuroidea  Ophiurida  Ophiopholis aculeata 9 9  Amphipholis squamata 5 5  Ophiura robusta 1 1 

 Ophiuroidea indet. juv. 9 9  Holothuroidea 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 
 Dendrochirotida  Psolus phantapus 4 4  Psolus sp. juv. 2 2  Apodida  Labidoplax buskii 2 2 

 Holothuroidea indet. juv. 1 1  TUNICATA  Ascidiacea 
 Ascidiacea indet. (solit) 1 1 
 Maks: 13 40 40 
 Antall: 13 74 0 79 
 Sum: 510 
 Stasjonsnr.:  St3 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 1 1  SIPUNCULIDA 

 Onchnesoma steenstrupii 43 63 32 138 

 Sipuncula indet. 2 2  ANNELIDA  Polychaeta  Orbiniida  Phylo sp. 3 2 5  Levinsenia gracilis 3 3  Spionida  Prionospio dubia 1 1 2  Spiochaetopterus typicus 76 85 28 189  Capitellida  Heteromastus filiformis 3 4 2 9  Rhodine loveni 1 1 1 3  Euclymeninae indet. 2 2  Phyllodocida  Aphrodita sp. 1 1  Polynoidae indet. 2 1 3  Pholoe pallida 2 3 1 6  Glycera lapidum 1 1  Aglaophamus pulcher 1 1 2  Amphinomida  Paramphinome jeffreysii 3 2 3 8  Eunicida  Paradiopatra fiordica 1 1  Lumbrineris aniara 2 3 5  Oweniida  Myriochele malmgreni/olgae 2 2  Flabelligerida  Brada villosa 1 1  Terebellida  Pectinaria belgica 1 1  Melinna elisabethae 1 1  Sabellida  Euchone sp. 1 1  Siboglinidae indet. 1 1  CRUSTACEA  Malacostraca  Cumacea  Campylaspis costata 1 1  Amphipoda  Tryphosites longipes 1 1  Eriopisa elongata 1 2 1 4  Scina borealis 1 1  Isopoda 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 
 Asellota indet. 1 1  MOLLUSCA  Caudofoveata 
 Caudofoveata indet. 6 5 7 18  Prosobranchia  Heterogastropoda  Melanella sp. 1 1  Opistobranchia  Cephalaspidea  Retusa umbilicata 1 1 2  Bivalvia  Nuculoida  Ennucula tenuis 7 1 1 9  Yoldiella lucida 2 1 3  Yoldiella nana 1 1  Yoldiella solidula 3 2 5  Veneroida  Adontorhina similis 1 1  Mendicula ferruginosa 1 1  Parathyasira equalis 17 14 19 50  Thyasira obsoleta 2 2  Thyasiridae indet. 1 1  Abra nitida 1 1  Kelliella miliaris 3 9 5 17  Scaphopoda  Gadilida  Entalina tetragona 1 1  ECHINODERMATA  Ophiuroidea  Ophiurida  Amphilepis norvegica 20 20 16 56 

 Ophiuroidea indet. juv. 2 2 4 
 Maks: 76 85 32 189 
 Antall: 27 28 24 46 
 Sum: 569 
 Stasjonsnr.:  St4 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 3 3  SIPUNCULIDA 

 Onchnesoma steenstrupii 2 2  Phascolion strombus 1 1  ANNELIDA  Polychaeta  Orbiniida  Aricidea sp. 1 1  Paradoneis lyra 4 7 11  Spionida  Spiophanes kroyeri 1 1  Tharyx killariensis 1 3 4  Aphelochaeta sp. 1 1  Chaetozone setosa 1 2 3  Cirratulus cirratus 1 1  Capitellida  Notomastus latericeus 1 2 3  Nicomache trispinata 1 1  Chirimia biceps 2 2  Maldanidae indet. 2 2  Opheliida  Polyphysia crassa 2 2  Scalibregma hanseni 1 1  Phyllodocida 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 
 Eteone flava/longa 1 1  Eumida bahusiensis 1 1  Nereiphylla lutea 1 1  Phyllodoce groenlandica 2 2 4  Polynoidae indet. 1 1  Pholoe assimilis 1 1  Pholoe baltica 3 2 4 9  Exogone verugera 1 1  Syllis cornuta 1 1  Glycera lapidum 1 1  Goniada maculata 1 1 2  Nephtys longosetosa 1 1  Sphaerodorum gracilis 1 1  Eunicida  Hyalinoecia tubicola 1 1  Nothria conchylega 3 3  Eunice pennata 1 1  Lumbrineris aniara 1 1  Lumbrineris sp. juv. 1 1  Oweniida  Galathowenia oculata 1 1  Flabelligerida  Diplocirrus glaucus 1 1 2  Terebellida  Amphictene auricoma 1 1  Ampharete octocirrata 1 2 3  Anobothrus gracilis 1 1  Amythasides macroglossus 5 5  Melinna elisabethae 1 9 32 42  Sosane sulcata 2 2  Sosane wahrbergi 1 1  Eupolymnia nesidensis 1 1 2  Hauchiella tribullata 2 2  Lanassa venusta 1 1  Phisidia aurea 2 2 4  Pista bansei 1 1  Pista mediterranea 2 2  Polycirrus medusa 1 5 6  Polycirrus norvegicus 1 1  Polycirrus sp. 1 1  Proclea graffii 1 1  Streblosoma intestinale 2 2  Terebellidae indet. 3 3  Trichobranchus roseus 1 1  Sabellida  Chone sp. 1 1 17 19  Euchone rubrocincta 2 1 3  Euchone southerni 3 3  Jasmineira candela 9 9  Sabellidae indet. juv. 1 1  CRUSTACEA  Ostracoda 
 Ostracoda indet. 1 1  Malacostraca  Amphipoda  Urothoe elegans 1 1  Gammaridea indet. 1 1  Isopoda  Gnathia sp. 1 1  MOLLUSCA  Caudofoveata 
 Caudofoveata indet. 1 2 3  Polyplacophora  Lepidopleurida  Leptochiton asellus 2 1 3 



 

 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 
40 www.akvaplan.niva.no 

 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 
 Prosobranchia  Archaeogastropoda  Puncturella noachina 1 1  Clelandella miliaris 2 2  Mesogastropoda  Alvania beanii 1 1  Alvania cimicoides 1 1  Velutina velutina 1 1  Heterogastropoda  Eulima bilineata 1 1  Neogastropoda  Taranis moerchii 2 2  Bivalvia  Nuculoida  Ennucula corticata 1 1  Ennucula tenuis 1 3 4  Nuculana minuta 4 1 5  Yoldiella nana 2 6 8  Yoldiella philippiana 4 2 6  Mytiloida  Modiolula phaseolina 4 1 6 11  Mytilus edulis 1 1  Arcoida  Bathyarca pectunculoides 2 2  Bathyarca sp. juv. 2 2  Limoida  Limatula gwyni 1 1  Ostreoidea  Similipecten similis 5 2 2 9  Veneroida  Adontorhina similis 1 1  Mendicula ferruginosa 3 3  Mendicula pygmaea 1 1  Parathyasira equalis 3 1 4  Axinulus croulinensis 2 3 5  Thyasira flexuosa 2 2 4  Thyasira gouldi 2 2  Thyasira obsoleta 1 2 3  Thyasira sarsii 1 1  Kurtiella tumidula 1 1  Astarte montagui 1 1  Astarte sp. juv. 1 1  Astarte sulcata 1 1  Parvicardium minimum 1 1 7 9  Parvicardium pinnulatum 1 1  Macoma calcarea 1 1  Timoclea ovata 1 6 7  Myoida  Hiatella arctica 1 2 1 4  Pholadomyoida  Lyonsia arenosa 1 1 2  Cardiomya costellata 1 1  Scaphopoda  Dentaliida  Antalis sp. 1 1  ECHINODERMATA  Ophiuroidea  Ophiurida  Ophiactis abyssicola 1 1  Ophiopholis aculeata 1 1  Amphilepis norvegica 2 1 3  Echinoidea  Spartangoida  Echinocardium flavescens 1 1  Holothuroidea  Dendrochirotida  Psolus sp. juv. 1 1  Apodida  Labidoplax buskii 5 1 6 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 03 Sum 

 Maks: 5 9 32 42 
 Antall: 24 64 64 112 
 Sum: 327 
 TOTAL: Maks: 656 

 Sum: 2430 
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Vedlegg 2. Analysebeviser 
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Vedlegg 3 Strandsone, klassifiseringsskjema 

 Stasjon L1 
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Stasjon L2 
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Stasjon L3 
 



 

Resipientundersøkelse ved Vikan i Bodø kommune 2019  
Akvaplan-niva AS Rapport 61195.01 71 

Vedlegg 4 Strandsone, artslister 

Alger 
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Dyr 
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Vedlegg 4. Bilder av grabbprøver bløtbunn 
St 1 
Repikat 1 

 
St 1 
Replikat 2 

 
St 2 
Replikat 1 

 
St 4 
Repilkat 1 
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Stasjon 4 
Replikat 2 

 
 

Vedlegg 5 Flyfoto av hardbunnstasjonene L1 – L3 
  

 
Flyfoto stasjon L1 (www.norgeibilder.no).   
  

http://www.norgeibilder.no/
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Flyfoto stasjon L2 (www.norgeibilder.no).   
 

 
Flyfoto stasjon L3 (www.norgeibilder.no).   
 

http://www.norgeibilder.no/
http://www.norgeibilder.no/
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