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1. Innledning
Åkerblå AS har på oppdrag fra Hofseth Aqua AS utført modellering for å bestemme AZE
(allowable zone of effect) ved oppdrettslokalitet Bugane.
Formålet med rapporten er å beskrive utbredelse av området som er påvirket av utslipp fra
oppdrettsanlegget for å bestemme den AZE-sone. En utsettsperiode på i alt 15 måneder er
modellert fra 1. november til og med 31. januar.
ASC Salmon Standard (2012) angir blant annet krav til undersøkelse av bentisk fauna,
reduksjonspotensiale (Eh) og kobbernivå (Cu) i sedimentene ved oppdrettslokaliteter.
Standarden krever at tillatt sone for påvirkning (Allowable Zone of effect – AZE) modelleres og
at stasjoner for bunnundersøkelse plasseres i henhold til denne. Resultatene fra undersøkelse
av fauna, Eh og Cu vurderes ut fra plassering av stasjoner i forhold til AZE-sonen. SEPA (2005)
definerer AZE-sonen som sonen der bidraget fra oppdrettsanlegget til sedimentlaget er på
191.8 g/m2/år eller større.
Når man vurderer bentiske effekter, anbefales det å ta prøve under burene og vekk fra burene,
innenfor og utenfor AZE. AZE er vanskelig å identifisere som en konstant, og kan ifølge ASCstandard variere fra omtrent 25 – 125 meter fra anlegget avhengig av en rekke faktorer,
inkludert strøm (oversatt fra ASC, 2012).
Analysen for å bestemme områdespesifikk AZE og deponeringsmønstre vil bidra til at
prøvetaking finner sted i de områder som er mest hensiktsmessige for å beskytte bentisk helse
rundt oppdrettsanleggene. Potensielle negative virkninger på bentisk biodiversitet er tatt opp
i ASC-standard ved å inkludere en analyse ved hjelp av en bunndyrsindeks og minimums verdi
på flere overvåkingsstasjoner, inkludert et referansepunkt (oversatt fra ASC, 2012).
Modellering er foretatt for en produksjon på 15 måneder for å bestemme sedimentering rundt
anlegget. På grunnlag av dette er største utbredelse av AZE-sone bestemt ved akkumulering i
løpet av ett år. Biologisk nedbrytning er ikke hensyntatt i modellen slik at estimering av massen
av bunnsedimenter er konservativ.
Modelleringens kvalitet er begrenset kvaliteten på tilgjengelige inngangsdata. Resultater bør
vurderes ut fra lokal kunnskap og erfaring.
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2. Områdebeskrivelse
Lokaliteten ligger i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. Lokaliteten Bugane ligger på
sørsiden av Storfjorden, like øst for Ramstadvika.
Bunntopografien er orientert V/NV – Ø/SØ ved lokaliteten. Bunntopografien er mellom 105 og
486m under anlegget, og bunnen skråner ned mot fjordbunnen på ca. 680m nord for lokaliteten
(se Figur 2.1). Det er flere elver og bekker som fører betydelige mengder ferskvann til ut
Storfjorden. (Norges vassdrags- og energidirektorat, 2018). De aktuelle elvene med
ferskvanntilsig i modellen er oppgitt i Vedlegg 7.

Figur 2.1. Oversiktskart over området rundt lokaliteten som er anvist med
Kartet er hentet fra Fiskeridirektoratets kartverktøy.

.
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Figur 2.2 viser anleggets plassering i fjorden. Figur 2.3 viser bunntopografien under anlegget.

Figur 2.2 Kart over anleggets plassering i fjorden. Kartet er hentet fra Olex. Kartdatum: WGS84.
Kompasspila indikerer kartets orientering.

Figur 2.3 3D-bilde av bunntopografi i området rundt anlegget som er anvist med
hentet fra Olex. Kompasspila indikerer kartets orientering.

. Bildene er
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3. Metodikk
For å bestemme transport og sedimentering av utslipp fra oppdrettsanlegget er det laget en
tredimensjonal spredningsmodell for lokaliteten ved hjelp av programvaren Delft3D-FLOW,
som er utviklet av Deltares (Deltares, 2018). I denne modellen løses Navier-Stokes ligninger for
strømmen i tre dimensjoner basert på Boussinesq-tilnærmelsen (Lesser, Roelvink, van Kester,
& Stelling, 2004) sammen med ligningene som beskriver varme, salinitet og sedimentering.

3.1

Spredningsmodellering ved Delft3D-FLOW

Delft3D-FLOW benytter atmosfæriske inngangsdata av vind, temperatur, lufttrykk og
luftfuktighet, regionale havdata av havnivå, strøm, temperatur og salinitet, samt
ferskvannstilsig (Delft3D-FLOW, 2018). Disse randbetingelsene benyttes til å beregne
strømmen i tre dimensjoner. Den vertikale bevegelsen antas å være liten i forhold til den
horisontale slik at vertikal akselerasjon kan neglisjeres. Bevegelsen styres av trykkgradienter
beregnet fra variasjon i havnivå, temperatur og salinitet. Effektene fra jordrotasjon er inkludert
ved hjelp av Corioliskraften. Turbulentegenskaper for strømmen er tatt hensyn til ved den
såkalte k-epsilonmodellen som er tilgjengelig i Delft3D.
3.1.1

Bunndata og modellstørrelse

En tredimensjonal strømmodell er laget for hele Storfjorden ut forbi Røneset i form av
horisontalt rutenett med oppløsning på 200 m x 200 m. Rutenettet er vist i Figur 3.1.
Strømdata for denne modellen er benyttet i en høyoppløst modell rundt lokaliteten som blir
brukt til spredningsmodellering. Denne modellen har oppløsning på ca. 50 m x 50 m rundt
lokaliteten og som avtar gradvis utover til randsonene der modellen har omtrent samme
oppløsning som den store modellen. Denne modellen er vist i Figur 3.2 og omfatter fjorden
mellom fra Vindsneset og Gausnesodden i nordvest til Skotshalsen og Stavnesodden i sørøst.
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For å beskrive variasjon i dybden er det valgt en såkalt sigmamodell med i alt 15 dybdelag.
Dybdelagene følger terrenget og varierer i tykkelse proporsjonalt med dypet. Se Tabell 3.1.
Tabell 3.1 Fordeling og prosentvis tykkelse av vannlag i modellen og for et utvalgt dyp på
400 m. Nederst er det i alt 10 vannlag som hver utgjør 8 %, dvs til sammen 80 % av den totale
dybden.
Vannlag
1
2
3
4
5
6-15

3.1.2

Tykkelse (%)
2
3
4
5
6
80

Tykkelse for 400m dyp(m)
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
320.0

0.0
8.0
20.0
36.0
56.0
80.0

Dybde (m)
8.0
20.0
36.0
56.0
80.0
- 400.0

Inngangsdata for strømmodellering

Den hydrodynamiske modellen er drevet av randbetingelsene, dvs. strøm over ytre grenser,
tidevann, vind og varmeutveksling med atmosfæren, samt ferskvannstilførsel. Inngangsdata for
havstrøm hentes fra «ROMS NorKyst-800 m coastal ocean fields» ved Meteorologisk Institutt
(NK800, 2018). Det er timesdata med oppløsning på 800 m x 800 m som omfatter havnivå
strømhastighet, temperatur og salinitet. En kombinasjon av havnivå og strøm fra NorKyst800m benyttes som inngangsdata for modellen ved å benytte en såkalt Riemann randbetingelse
(Delft3D-FLOW, 2018).
Atmosfæriske data er også hentet fra Meteorologisk Institutt, MEPS (MetCoOp Ensemble
Prediction System., 2018). Atmosfæriske data for vind, temperatur og luftfuktighet er hentet
ut med 3 timers intervall og med oppløsning på 2.5 km x 2.5 km.
Informasjon om ferskvannstilsig fra de største elvene på innsiden av Senja, er hentet fra Norges
vassdrags- og energidirektorat og videre behandlet av Havforskningsinstituttet (Albretsen,
2019).
Flere parametere er benyttet i modellen blant annet for å modellere turbulens i Delft3D-FLOW,
og disse er oppgitt i Tabell 3.2.
Tabell 3.2 Modellparametere i Delft3D-FLOW.
Parameter
Horizontal eddy viscosity
Background vertical eddy viscosity
Horizontal eddy diffusivity
Background vertical eddy diffusivity
Time step

Verdi
1 m2/s
1.0 × 10-4 m2/s
1 m2/s
1.0 × 10-4 m2/s
30 - 60 s

Modellen ble startet med en spin-up-periode på en måned ved bruk av havnivå, vannstrøm,
salinitet og temperatur fra simuleringer i NorKyst-800m som inngangsverdier.
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Inngangsdata for spredningsmodellen

Det modellerte utslippet er basert på historiske data fra Hofseth Aqua AS. Data er skalert til en
MTB på 5460 tonn. Tabell 3.3 og Figur 3.3 viser det månedlige fôrforbruk for et planlagt utsett
ved lokaliteten. Det gjennomsnittlige daglige fôrforbruket benyttes som grunnlag for å
bestemme utslippet ved lokaliteten. For hvert tonn fôr som tilføres anlegget slippes det ut 0.272
tonn partikulært organisk material. Dette inkluderer et fôrtap på 5 % (Cromey et. Al. 2002,
Bannister 2016). Utslipp i kg pr dag i form av fôrspill og fekalier er vist i Tabell 3.3.
Tabell 3.3 Fôrforbruk og utslipp benyttet for spredningsmodellering ved Bugane.
Fôrforbruk

Måned
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Januar

Tonn
79
202
304
305
302
328
807
1200
1152
1684
1209
1183
807
536
191

Dager
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31

Fôrspill
kg/dag
131
325
490
544
487
547
1302
1999
1858
2717
2016
1908
1344
865
307

kg/dag*
2629
6501
9806
10882
9749
10933
26045
39987
37163
54333
40313
38153
26884
17301
6148

Fekalier
kg/dag
584
1443
2177
2416
2164
2427
5782
8877
8250
12062
8949
8470
5968
3841
1365

* tonn/dag = 1000 kg/dag
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Figur 3.3 Fôrforbruk benyttet for spredningsmodellering ved Bugane.
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Utslippsmaterialet er klassifisert ved forskjellige fallhastigheter for fekalier fra Bannister et al
(2016). Dette er vist i Tabell 3.4. Fekaliene er her klassifisert ved tre forskjellige fallhastigheter
hvor av den siste kategorien som utgjør 12% med lavest fallhastighet svarer til et vektet
gjennomsnitt av de 4 intervallene med de laveste hastighetene som er rapportert i Bannister et
al (2016). For fôrutslippet benyttes en fallhastighet fra Cromey et al (2002).
Tabell 3.4 Klassifisering av utslippsmateriale ved fallhastigheter.
Fraksjon

Fallhastighet (cm/s)

78% av fekalier

7.50

10% av fekalier

3.75

12% av fekalier

0.80

100% av fôrspill

10.0
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4. Resultater
Spredning av utslipp er modellert i 15 måneder for Bugane. I løpet av produksjonen
akkumuleres utslippet på bunnen under anlegget og arealet med avsetning mer enn 191.8 g/m2
øker med tiden. Dette arealets utvikling i løpet av hele den simulerte perioden er vist med blå
kurve i Figur 4.1. Avsetningen overstiger ikke grenseverdien før etter 6. desember. Arealet
bygger seg deretter opp gradvis i løpet av produksjonen. I løpet av de første 12 månedene blir
1.04 km2 berørt med mer enn 191.8 g/m2 . Etter dette øker arealet ytterligere til totalt 1.08 km2
i løpet av hele den simulerte perioden på 15 måneder.

Figur 4.1 Akkumulert utslipp på mer enn 191.8 g/m2 under anlegget.
4.1

AZE-soner

AZE-sonen er definert som sonen der bidraget fra oppdrettsanlegget til sedimentlaget er på
191.8 g/m2/år eller større. Tabell 4.1 AZE-soner for ulike 12-Månedersperioder viser AZEsonens utbredelse for fire ulike års-perioder, dvs akkumulert utslipp innenfor ulike 12
måneders perioder. I Figur 4.2 er utbredelsen av AZE-sonen vist for hvert av disse tilfellene.
Maksimal utbredelse av AZE på 1.062 km2 opptrer for utslipp i tidsrommet 1. januar til og med
31. desember.
Simuleringene viser at påvirkningen er størst rett under anlegget i de delene som er nærmest
land. Lengre ut blir spredningen større og mye av utslippet transporteres både østover
vestover opptil 1.2 km fra anleggets sentrum. Det er liten transport på tvers av fjorden. AZEsonen strekker seg 250 m fra anleggets nordligste punkt. Det er transport av utslipp innover
mot land, men utslippet beveger seg ikke oppover mot overflaten. AZE-sonen når ikke grunnere
vann enn 50 m.
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Tabell 4.1 AZE-soner for ulike 12-Månedersperioder
Periode

AZE-sone (𝐤𝐦𝟐 )

November – oktober

1.039

Desember – november

1.059

Januar – desember

1.062

Februar – januar

1.061

Figur 4.2 Utbredelse av AZE-sonen for ulike års-perioder ved lokaliteten. Den røde firkanten
viser anleggets ramme.
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Månedlig sedimentering

Figur 4.3 viser sedimentering for hver måned ved lokaliteten. Forskjellene i sedimentering
avhenger både av fôrforbruket (se Tabell 3.3) og strømforholdene (se 8 Strømresultater).
I august er sedimenteringen størst under anlegget. I denne måneden er også fôrforbruket
størst. Fôrforbruket er relativt likt for juni juli, september og oktober. Disse månedene viser at
arealet som påvirkes av sedimentering kan variere betydelig avhengig av strøm.
I juni og juli transporteres en betydelig del av utslippet østover i fjorden opptil 1.5 km. I
september og oktober forgår det meste av transporten vestover opptil 1.4 km. Dette kan
forklares ved bunnstrømmen ved lokaliteten som veksler mellom østlig og vestlig retning (se
Figur 8.2).
Det er liten spredning på tvers av fjorden. Spredningen inn mot land er begrenset av
dybdeforholdene. Det er ikke spredning til grunnere vann enn 50 m.
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Figur 4.3 Månedlig sedimentering ved Bugane.
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5. Konklusjon
Simuleringene viser at det er størst sedimentering av utslipp under anlegget nærmest land.
AZE-sonen strekker seg 100 m fra anleggets ytterpunkt innover mot land, og er begrenset til
dyp på mer enn 50 meter.
AZE-sonen strekker 1.2 km i østlig og vestlig retninger.
På tvers av fjorden mot sør har AZE-sonen en utbredelse på 250 m nord for anleggets
ytterpunkt.
Sedimenteringen varierer med fôringsraten og strømmen i fjorden. I perioder med høy strøm
vil sedimenteringen under anlegget avta ved at utslippet spres over et større areal.
Største utbredelse av sedimentering varer ikke lenger enn 2-3 måneder og påvirket areal
minker rask mot slutten av produksjonssyklusen.
Det er en registrert fiskeplass øst for lokaliteten som kan bli noe berørt av sedimentering fra
anlegget.
Det er ingen registrerte korallrev eller gytefelt i området innenfor AZE-sonen.
AZE-sonen berører ikke andre lokaliteter i fjorden.
Modellresultatene er konservative og reelle forhold blir likt eller mindre påvirket enn det som
er presentert.
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6. Vedlegg – Havnivå
Modellen er kjørt fra 1. november 2017 til 31. januar 2019. Årstall i seg selv er ikke
nødvendigvis relevant siden at «produksjonssyklus» som er modellert er en tenkt
produksjonssyklus på lokaliteten. Årstall er oppgitt i vedlegget for å vise kalibrering av
modellen, samt sammenligning med målt strøm data.
I Figur 6.1 er havnivå i modellen sammenlignet med tidevannstabell for perioden 01.09-14.09
2018. Simuleringene følger havnivået til strømmodellen NorKyst-800 som brukes som
inngangsdata. De avviker maksimalt 20 cm fra tidevannstabeller og tidsforskjellen er mindre
enn 15 min.
Tidevannstabellen er beregninger basert på observasjoner i Ålesund som er ca. 35 km i luftlinje
mot vest fra utslippspunkt. I disse beregningene benyttes omregningsfaktorer for fase og
amplitude. Usikkerheten i disse faktorene kan forklare avvikene i forhold til NorKystmodellen.

Figur 6.1 Havnivå ved lokaliteten i perioden 01.09-14.09 2018. Svart linje er resultatene fra
modellering. Blå stiplet linje er resultater fra NorKyst-800 som er inngangsdata for modellen.
Rød prikket linje er tidevannstabell.
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7. Vedlegg – Ferskvannstilsig
Det er flere elver på innsiden av Storfjorden som tilfører ferskvann til fjorden. I modellen er
følgende elver inkludert.

Ramstadalselva
Fausaelva
Uksagelva
Storelva
Langedalselva
Bygdaelva
Grandeelva
Maraakelva
Eidsdalelva
Storelva
Muldalselva
Tafjordelva
Stordalselva
Dyrkornelva
Vaksvikelva
Valldoela

Lengdegrad
6.788172
6.894651
6.983813
6.949819
6.870008
6.87588
7.186593
7.203481
7.176885
7.232745
7.430082
7.417347
6.980997
6.945412
6.88957
7.259303

Breddegrad
62.430632
62.358113
62.285973
62.306821
62.086309
62.081663
62.114444
62.099847
62.261637
62.254472
62.250999
62.234175
62.376834
62.421044
62.450514
62.297844

Vanntilsiget fra de tre elvene som er nærmest utslippspunktet er vist i Figur 7.1.

Figur 7.1 Ferskvannstilsig i løpet av simulert periode fra de tre elvene som befinner seg
nærmest lokaliteten.
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8. Vedlegg - Strømresultater ved lokaliteten
Et sammendrag av resultater for strømverdier ved lokaliteten er presentert i Tabell 8.1. Den
viser gjennomsnittsverdier, signifikant maksimalverdi og minimalverdi, sammen med
standardavviket ved utvalgte dyp. Posisjonen for simuleringen er ved sentrum av anlegget ved
290 meters dyp.
Det er utført strømmålinger ved lokaliteten i tidsrommet 16.06 - 19.07 2017 (Åkerblå, 2017).
Resultater fra disse er vist i Tabell 8.2. Det er tilfredsstillende overenstemmelse i strømverdier
mellom simuleringer og målinger. Avvikene som opptrer kan forklares ved at de målte verdiene
er tatt opp ytterst på lokaliteten mens de simulerte verdiene er fra en posisjon på midten av
lokaliteten. Målingene er foretatt ved et annet tidsrom enn simuleringene. Vind og
ferskvannstilsig varierer betydelig over tid og påvirker strømmen i fjorden.
Tabell 8.1 Strømverdier ved lokaliteten fra simuleringer.
Simuleringer

3m

10m

20m

70m

139m

Bunn
(290m)

Gjennomsnitt (cm/s)

9.3

6.4

4.4

2.8

2.6

4.0

Signifikant max (cm/s)

17.2

12.1

8.1

5.0

4.6

7.0

Signifikant min (cm/s)

3.1

2.1

1.5

1.0

0.9

1.4

Standard avvik(cm/s)

7.3

5.5

3.4

2.0

1.9

2.7

% < 1cm/s

2.5

4.5

7.5

15.8

17.8

10.1

% ≥ 30cm/s

2.4

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

Tabell 8.2 Strømverdier fra målinger (Åkerblå, 2019).
Målinger

5m

15m

70m

Gjennomsnitt (cm/s)

13.7

13.1

3.5

Bunn
(305m)
2.4

Signifikant max (cm/s)

24.3

24.4

6.1

4.1

Signifikant min (cm/s)

5.3

4.3

1.4

0.9

Standard avvik(cm/s)

9.5

9.9

2.2

1.5

% < 1cm/s

0.7

0.8

9.2

18.3

% ≥ 30cm/s

7.6

7.7

0.0

0.0

I Figur 8.1 er tidsvariasjonen i strømmen vist for de utvalgte dypene. De viser at strømmen er
lavest i mars og relativ høy september og oktober. Figur 7.1 viser at i den fra januar til april er
lite tilsig av ferskvann i fjorden og at tilsiget er større fra august til oktober.
I Figur 8.2 er strømroser fra den simulerte perioden vist. De viser at strømmen hovedsakelig
følger øst-vest retning i fjorden. Nær overflaten er den største strømmen østover og inn fjorden.
Strømretningene samsvarer med målinger fra 2017. Strømrosene fra målinger er vist i Figur
8.3.
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Figur 8.1 Strømhastigheter for utvalgte dyp ved lokaliteten i den simulerte perioden.
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Figur 8.2 Simulerte strømroser for utvalgte dyp ved lokaliteten.
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Figur 8.3 Strømroser fra målinger ved Bugane (Åkerblå, 2017).
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9. Vedlegg - Usikkerhetsvurdering
Usikkerheter i resultater fra modelleringer kommer fra usikkerhet i inngangsdata til modellene
og fra modellene selv.
9.1

Inngang

9.2

sdata for strømmodell

Usikkerhetsmomenter i inngangsdata kommer fra:
• Værdata
• Randbetingelser i havnivå, strøm, salinitet, temperatur
• Ferskvannsavrenning fra land
• Bunndata
Usikkerhetene er fanget opp ved å modellere strømforholdene i et stort område rundt
utslippspunket med en høyere oppløsning i nærheten av utslippspunkt. Ferskvannsavrenning
fra alle betydelige elver er inkludert i modellen.

9.3

Strømmodell

Det kan være variasjon innenfor rutenett som ikke er fanget opp av modellen. 3D-modellen har
en oppløsning på omtrent 50 m x 50 m horisontalt i 15 dybdevarierende lag med størst
variasjon ved overflaten. Havstrømmen kan være mer kompleks enn det som fanges opp i
modellen. Modellen har størst oppløsning nær overflaten der den fanger opp en detaljert
sjiktingen i vannlagene. Nær bunnen er det grovere oppløsning dette kan påvirke resultatene i
områder med komplisert og varierende bunntopografi.
Strømmodellen gir havnivå som følger modellen NorKyst-800. De avviker maksimalt 20 cm fra
tidevannstabeller og tidsforskjellen er mindre enn 10 min. Tidevannstabellen er basert på
observasjoner i Ålesund som er ca. 35 km i luftlinje mot vest. Oppgitte verdier i
tidevannstabellen er korrigert med amplitude og faseforskjell. Usikkerheten i denne
korreksjonen kan forklare dette avviket.

9.4

Spredningsmodell

I spredningsmodellen er utslippet karakterisert etter synkehastigheter som er uendret med
tiden. Modellen tar ikke hensyn til at utslippet kan få endret karakteristikk over tid pga
biologisk degradering. Det kan derfor forventes at modellen overestimerer massen av
bunnsedimenter. Flokkulering (sammenklumping) av materiale er heller ikke tatt hensyn til i
modellen.
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