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Sammendrag

Artec Aqua AS søker om etablering av et landbasert oppdrettsanlegg som skal produsere
50 000 tonn laks fra egg til slakt på land ved Mongstad i Fensfjorden.

Formålet med denne rapporten er å etablere en hydrodynamisk modell over vannområdet
og modellere hvordan vannet strømmer over et helt år, for å se på spredningen av vann
og næringsstoffer fra Artec Aquas landbaserte RAS matfiskanlegg og påvirkningen det
har på konsentrasjonen av næringsstoffer i modellområdet. Modellen beskriver hvordan
vannet som slippes ut innlagres og spres over tid, hvordan det blir fortynnet, hvor det er
opphopning, og hvilke konsentrasjonsøkninger av næringsstoffer det gir i Fensfjorden.

Metoden med å bruke fortynning gjør at prosesser som forbruker eller tar næringsstoffer
ut av sjøvannet, for eksempel sedimentering mot havbunnen, ikke er inkludert. For de
totale konsentrasjonene som inkluderer alle målbare typer av næringsstoff er resultatene
tilstrekkelige til å gi en god screening av konsentrasjonsøkningen pga. utslipp av
næringsstoffer.

Fjordene klassifiseres etter næringsforhold i de øverste 10 meterne (Direktoratsgruppa,
2018). På bakgrunn av dette har vi sett på den gjennomsnittlige konsentrasjonsøkningen
for nitrogen og fosfor på 0-10 m dyp som anlegget skal tilføre vannområdet og om
økningen i konsentrasjonen av spesielt totalnitrogen (TN) og totalfosfor (TP) risikerer å
påvirke parameterne i den fysisk-kjemiske støtteparameteren næringsforhold, som er en
støtteparameter for å bedømme økologisk status.

Planlagt gjennomsnittlig utslipp av 2100 m³/min med renset avløpsvann vil for en høy
rensegrad ha gjennomsnittlige konsentrasjoner på 1632 µg nitrogen/l og 146 µg fosfor/l.
Med lav rensegrad er gjennomsnittlige konsentrasjoner på 1763 µg nitrogen/l og 244 µg
fosfor/l. Konsentrasjonene i utslippet er inkludert naturlig bidrag på 250 µg nitrogen/l N og
15 µg fosfor/l fra sjøvann.

De modellerte overkonsentrasjonene av næringsforholdene for de øvre 10 meter av
vannsøylen ekstraheres for Fensfjorden og sammenlignes deretter med bakgrunns-
konsentrasjonen (dagens tilstand) for sommeren og vinteren. Vurderingen gjøres i forhold
til klassegrensene i (Direktoratsgruppa, 2018). Modellen simulerer overkonsentrasjonen
av næringsstoff gjennom ett helt år utelukkende på grunn av utslippet fra Artec Aquas
omsøkte anlegg.

Fortynningsmodellen gir et godt estimat på økningen i totalkonsentrasjonene av nitrogen
og fosfor. For DIN og DIP er det bare mulig å bruke modellering med fortynning om
vinteren. Om sommeren, overvurderes konsentrasjonen i vannsøylen når DIN og DIP
forbrukes i primærproduksjonen.

Utslippene av total nitrogen og -fosfor vil kun føre til økte konsentrasjoner i vika nærmest
anlegget, som er en mindre del av vannforekomsten Fensfjorden. Modellresultatene for
både scenario 1 og scenario 2 viser at konsentrasjonsøkningen ikke risikerer å endre
dagens klassifisering for næringsstoffer, som er Svært God.

I utslippet forekommer sink i en gitt konsentrasjon i partikler med både organisk og
uorganisk sammensetning, med initialkonsentrasjoner i størrelsesorden tilsvarende
moderat tilstand. Modelleringen av hvordan sink tilføres sedimentene viser at dersom
sinkkonsentrasjonen i sedimentene antas å tilsvare Svært god status (kun naturlige
konsentrasjoner) ved oppstart av modelleringen, risikerer konsentrasjonen utenfor
anlegget etter ett års spredning å tilsvare Moderat i et område på omtrent 0,1 km2. Dette
området vil øke i utbredelse ved akkumulering over tid.
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1 Introduksjon

Det primære formålet med dette prosjektet er å fremskaffe ny og forbedret kunnskap om
fortynning, spredning og potensiell opphopning av utslippet av renset avløpsvann til
vannmassene i Fensfjorden ved Mongstad i Alver kommune.

Et landbasert RAS matfiskanlegg på Mongstad fra Artec Aqua skal dekke hele
produksjonssyklusen fra rogn til matfisk. Det planlegges inntak av sjøvann fra 80 meters
dyp og utslipp av renset avløpsvann på 30 meters dyp, Figur 1.1.

Figur 1.1 Skisse av planlagt anlegg på Mongstad. Forslag til plassering av utslippstunell (rød
pil) og inntak (blå pil. (hentet ifra Rådgivende Biologers tilbudsforespørsel).
Strømrose fra 30 meter oppe til høyre, og 80 meter nede til høyre.

To rensegrader, spesifisert av Rådgivende Biologer, testet i modelleringen. For begge
tilfeller gjelder en gjennomsnittlig vannføring på 2100 m3/minutt (35 m3/s). Avløpsvannet
antas å ha en saltholdighet på 35 PSU og en konstant temperatur på 12 grader gjennom
året.

For den høye rensegraden gjelder følgende konsentrasjoner for utslippet:

• Nitrogen: 1 632 µg/l (årlig 1802 tonn)
• Fosfor: 146 µg/l (årlig 161 tonn)
• Sink: årlig 4 tonn
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Et scenario med lavere rensegrad er også testet, med følgende konsentrasjoner:

• Nitrogen: 1 763 µg/l (årlig 1946 tonn)
• Fosfor: 244 µg/l (årlig 253,2 tonn)

I de oppgitte konsentrasjonene i begge scenariene inngår det et naturlig bidrag på 250 µg
N/liter og 15 µg P/liter fra sjøvann.

I modelleringen har vi antatt at DIN utgjør 75 % av total nitrogen og DIP utgjør 60 % av
total fosfor i utslippet. Dette ble basert på graden av rensing av organisk stoff, N og P og
fraksjonering av N og P på partikler og oppløst, og innspill fra Rådgivende Biologer.

Det planlagte anleggets utslipp av sink er modellert med et konservativt scenario hvor vi
vurderer alt utslippet som partikulært og at det ikke vil løses opp. Mengden sink var den
samme for begge rensegradene fordi filterstørrelsen var den samme i begge tilfeller.

Modellen ble satt opp til å simulere en periode på ett år, fra 1. januar 2014 til 1. januar i
2015. Denne perioden er valgt for å sikre at sesongvariasjonene er inkludert.
Valideringen i vedlegg A viser også at modellresultatene i 2014 var i samme
størrelsesorden som de målte dataene.

DHIs eget verktøy MIKE 3 HD FM (DHI, 2021) og MIKE 3 AD (DHI, 2021) er benyttet til
beregningene, som er et kraftfullt modelleringsverktøy sprunget ut ifra DHIs anerkjente
programvarepakke MIKE Powered By DHI.

Resultatene er beregnet i tre fysiske dimensjoner, samt varierende i tid. I dette notatet
presenteres derfor hovedresultater fra analysen, med utfyllende informasjon om oppsett
og validering i vedlegg A.
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2 Resultater for strømmodellering

Oppsetning og validering av den hydrodynamiske modellen er presentert i vedlegg A.

Etter at modellen er satt opp og kalibrert, er modellen klar til bruk for å finne strømbildet i
Fensfjorden og senere modellere spredning av næringsstoffer og sink basert på denne
hydrodynamiske modellen. Modelldomenet med avrenningskilder er vist i Figur 2.1.

Figur 2.1 Modellområdet i Fensfjorden, inkludert utløpet (utslippspunktet samt inntak som
ligger ca. 350 m sørøst for utslippet, men på et annet dyp, se Figur 1.1) og
avrenningskildene (elvene). Modellen har høy oppløsning utenfor Mongstad, ned til
80m ved utløpet.

Sirkulasjonen i fjorder som Fensfjorden er typisk en kombinasjon av estuarin sirkulasjon
og tidevannsutveksling. I estuarin sirkulasjon resulterer tilførsel av ferskvann fra
elver/avløp i at et friskt topplag strømmer ut av fjorden, mens det under er et
kompenserende lag med saltvann som strømmer inn i fjorden. I det følgende og i
vedlegg A vises utvalgte modellresultater, som må forstås i lys av denne konseptuelle
forståelsen av sirkulasjonen i Fensfjorden.

Nettostrøm for vannoverflaten (0-1m) er vist i Figur 2.2. I vannoverflaten kan man se at
vannet strømmer ut av Masfjorden, Austfjorden samt indre deler av Fensfjorden og møtes
av vann som kommer inn fra kysten og deretter presses nordover inn i
Mjømnesundet/Ånnelandssundet og Brandangersundet.

Bakgrunnskart: OpenStreetMap
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Figur 2.2 Modellert nettostrømning i vannoverflaten (0-1 m) i modellperioden. Den røde
sirkelen markerer utslippspunktet ved Mongstad.

I Figur 2.3 er strømroser fra utslippspunktet, som er vist i Figur 1.1, presentert ved -30 m
og -80 m. Strømrosene viser at strømmen ved -30 m følger kystlinjen i begge retningene,
mens strømmen på 80 m dyp i hovedsak går mot nordvest. Strømretningene stemmer
overens med de målte strømretninger fra Rådgivende Biologer som vises i Figur 1.1. En
sammenligning med observasjoner av strømmen fra samme posisjon, men en annen
tidsperiode er vist i vedlegg A.

Figur 2.3 Strømroser for 2014 fra modellert strømhastighet (cm/s) ved -30m dyp og ved -80m
dyp.
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3 Fortynning

Figur 3.1 viser fortynningen av et fiktivt sporstoff som følger det rensede avløpsvannet ut i
resipienten fra Artec Aquas fremtidige anlegg.

Figuren kan brukes til å vurdere konsentrasjoner av inertstoffer som følger det rensede
vannet inn i resipienten, samt vurdere hvordan konsentrasjoner av eventuelle
forurensninger etter vanndirektivet endres i resipienten. Figur 3.1 presenterer minimum
fortynning over hele vannmassens dybde, midlet over et helt år.

Fortynningen øker med avstanden fra utslippspunktet, og en forurensing som slippes ut
med en konsentrasjon på 1 µg/l har en konsentrasjon på 2 ng/l ved 500 ganger
fortynningen.

Som det fremgår senere i rapporten er fortynningen, sett over hele vannmassens dybde,
mindre enn fortynningen på 0–10 m. Dette er fordi utslippet i hovedsak innlagrer seg
mellom 40-50 m. Dette kan tydelig ses i Figur 5.9.

Figur 3.1 Fortynning av et fiktivt sporstoff i modelldomenet i Fensfjorden, minimum fortynning
over hele vannmassens dybde, midlet over et helt år.
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4 Næringsforhold

Ifølge web-applikasjonen Vann-Nett Portal1 vil utslippet fra Artec Aquas i Mongstad
påvirke den større vannforekomsten Fensfjorden. Det aktuelle området og plasseringen
av Artec Aquas anlegg er vist i Figur 4.1.

Figur 4.1 Vannforekomsten Fensfjorden og omkringliggende vannforekomster, figur fra
Vann-Nett. Fargene angir tilstandsklasse, der blå er Svært god, grønn er God, gul er
Moderat og oransje er Dårlig. Det planlagte anlegget i Mongstad er markert med rød
prikk og vannlokaliteten Austfjorden (14) er markert med blå prikk.

Den økologiske tilstanden til et vannområde i Norge vurderes blant annet ut ifra nivåer av
klorofyll-a, oksygen og næringsforhold. Verdiene for de enkelte klassene og parameterne
er definert basert på saliniteten til fjorden, se (Direktoratsgruppa, 2018). Basert på
målingene og modellen vist i vedlegg A vurderes saliniteten til å være >18 PSU i de
øverste 10 meterne av vannsøylen, derfor vil klassifikasjonsverdiene for dette nivået i
(Direktoratsgruppa, 2018) benyttes.

Utslippspunktet ligger i vannforekomsten Fensfjorden som ifølge Vann-nett Portal har en
Moderat økologisk miljøtilstand. Trolig på grunn av sink, som overskrider grenseverdien i
bunnsedimentet for vannregionspesifikke stoffer og senke den økologiske tilstanden.

Ifølge Vann-nett er parameterne som inngår i den fysisk-kjemiske støtteparameteren
næringsforhold klassifisert som Svært god, med unntak av tilstanden nitrat + nitritt som er
klassifisert som Moderat; med en konsentrasjon på 36µg/l. Det gjennomføres målinger i
fjordsystemet på en vannlokalitet i Fensfjorden, Austfjorden (14) B7. Vi har brukt målinger
fra 2019 til 2021 for å beskrive den mulige påvirkningen som anlegget har på
parameterne som inngår i den fysisk-kjemiske støtteparameteren næringsforhold, etter at
det nye anlegget er tatt i bruk.

Målingene fra stasjon 14 samsvarer med klassifiseringen av Fensfjorden, unntatt for
nitrat+nitritt, der målingene mellom 2019-2021 ikke viser at konsentrasjonen av
nitrat+nitritt er Moderat i området, men derimot Svært god (Tabell 4.2).

I Tabell 4.1 er gjennomsnittskonsentrasjoner på 0-10 m dyp for Austfjordens vannlokalitet
presentert. Det er den samme dybden som klassifiseringen av næringsforhold beregnes

1 https://vann-nett.no/portal/
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for. For sommeren er det målinger på 0, 5 og 10 m dyp, tre ganger per år mellom 2019-
2021. For vinteren er det målinger på 0,5 og 10 m dyp tre ganger per år i 2019 og 2021.
Konsentrasjonen fra Austfjorden (14) er brukt som bakgrunnskonsentrasjon for hele
Fensfjorden.

Klassifiseringen av fysisk-kjemiske støtteparameter næringsforhold tilsvarer Svært god
med god margin ned til God.

Egentlig skal de modellerte konsentrasjonene av DIN sammenlignes med
konsentrasjonen av både nitritt, nitrat og ammonium, men siden de har hver sin
klassifisering og utslippet ikke er delt inn i nitrat+nitritt og ammonium har vi valgt å
sammenligne den modellerte konsentrasjonen av DIN både med klassifiseringen for,
nitrat+nitritt og for ammonium. Det blir et «worst case» for begge klassifiseringene.

Tabell 4.1 Gjennomsnitt av målinger av tot-P og tot-N på 0-10 m dyp ved Austfjorden (14) 2019-
2021 Klassegrenser ifølge (Direktoratsgruppa, 2018)

Vannforekomst
Tot-N
[µg/l]

Tot-P
[µg/l]

Sommer

Fensfjorden 165 6,5

Klassegrense for god 250-330 11,5-16

Vinter

Fensfjorden 217 13,5

Klassegrense for god 291-380 20-25

Tabell 4.2 Gjennomsnitt av målinger av nitrat-nitritt, ammonium og fosfat på 0-10 m dyp ved
Austfjorden (14) mellom 2019-2021. Klassegrenser ifølge (Direktoratsgruppa, 2018)

Vannforekomst
Nitrat+nitritt

[µg/l]
Ammonium

[µg/l]
Fosfat
[µg/l]

Sommer

Fensfjorden 1 17,5 1,5

Klassegrense for god 12-23 19-50 3,5-7

Vinter

Fensfjorden 68 21 11

Klassegrense for god 97-125 33-75 14,5-21
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5 Fortynningsmodellering

Som beskrevet i innledningen, er formålet med dette prosjektet å fremskaffe ny og
forbedret kunnskap om fortynning, spredning og potensiell opphopning av utslippet av
renset avløpsvann til vannmassene i vannområdet Fensfjorden.

Modellering av næringsstoffer med en fortynningsmodellering er en relativt konservativ
tilnærming siden prosesser som forbruker eller tar næringsstoffer ut av sjøvannet, for
eksempel sedimentering mot havbunnen og primærproduksjon, ikke er inkludert.
Analysen gir imidlertid et godt bilde av hvordan utslipp av TN og TP risikerer å påvirke
den fysisk-kjemiske støtteparameteren næringsforhold i Hissfjorden, mens resultatene for
DIN og DIP er mer usikre.

DIN og DIP, som er oppløste uorganiske næringsstoffer, vil bli inkludert i primær-
produksjonen og konsentrasjonene vil derfor bli redusert betydelig om sommeren
sammenlignet med konservativ spredning (fortynning). Konsentrasjonene av sommer-
DIN og -DIP kan derfor ikke brukes i den samlede analysen av de totale effektene. Om
vinteren har økning i næringsstoffer svært liten betydning for de økologiske prosessene i
nærområdet, da primærproduksjonen er lav. Når næringsstoffer slippes ut i et
vannområde kan det bety en økning i primær-produksjonen av alger, som kan føre til
økte konsentrasjoner av klorofyll-a, som til slutt kan påvirke oksygenkonsentrasjonen i
fjordbunnen.

Effekten på primærproduksjonen i fjordområdet er avhengig av mengdene av nitrogen og
fosfor som slippes ut. Dersom det totale nitrogenet og fosforet i hovedsak består av
oppløste næringsstoffer, DIN og DIP, som er svært biotilgjengelige, vil økosystemet i
fjorden potensielt bli mer påvirket enn om næringsstoffene bindes til dårlig løselige
organiske stoffer.

For å kunne kvantifisere dette i detalj må det brukes en biogeokjemisk modell som
inkluderer en rekke forskjellige prosesser og tilstandsvariabler, og som til en viss grad
beskriver en stor del av det samlede økosystemet. Å sette opp og kalibrere en
biogeokjemisk modell er imidlertid en komplisert og krevende oppgave, og tidsplanen har
ikke tillatt denne løsningen i dette prosjektet.

Derfor har vi i denne oppgaven valgt å se på overkonsentrasjoner av næringsstoffer (ved
hjelp av en fortynningsberegning) i vannforekomsten Fensfjorden, og sammenlignet
resultatene med verdiene i Tabell 4.1 og Tabell 4.2.

Prosjektet har også omfattet å undersøke påvirkningen på sedimentene av mengden sink
som tilføres vannet. Sink kommer fra fiskefôret som behøves i anlegget. Sinken følger
svevestøv som passerer gjennom filteret til renseanlegget, og synker til bunns sammen
med disse partiklene. Ettersom sink synker og ikke spres som et oppløst stoff, er ikke
metoden for å spre sinken den samme som for øvrig fortynningsmodellering av
næringsstoffer. Metoden for spredning av sink er beskrevet sammen med tilhørende
resultater i kapittel 5.2.7.

5.1 Metode

For å estimere den totale fortynningen av næringsstoffutslippene beskrevet i kapittel 1, er
den hydrodynamiske modellen utvidet med en adveksjons-dispersjonsmodell
(transportmodell, AD) for å simulere fortynningen av næringsstoff fra utløpet.

I modellen plasseres en kilde med konsentrasjoner av næringsstoffer som tilsvarer
belastningen av TN (total nitrogen) og TP (total fosfor) som er oppgitt i kapittel 1.
Modellen ble simulert for ett år for å vurdere sesongvariasjonene i overkonsentrasjonen,
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utelukkende på grunn av utslippet fra Artec Aquas omsøkte anlegg. Det vil si at andre
utslipp, fra f.eks. renseanlegg, akvakultur osv. Ikke er inkludert.

De modellerte overkonsentrasjonene ekstraheres deretter fra modellresultatene i de øvre
10 meterne av vannsøylen, og sammenlignes deretter med klassegrensene i
(Direktoratsgruppa, 2018).

5.2 Resultater

5.2.1 Overordnede resultater

Som vist i Figur 4.1 ligger utslippspunktet i vannforekomsten Fensfjorden. Ifølge
Vann-nett er den økologiske miljøtilstanden i fjorden Moderat. Klassifiseringen skyldes
sannsynligvis at sink, som er et vannregionsspesifikt stoff, overskrider grenseverdien (i
henhold til Vann-nett).

Denne rapporten viser overkonsentrasjoner av næringsstoffene TN, TP DIN og DIP som
en konsekvens av utslipp av næringsstoffer. I modellsimuleringen betraktes nærings-
stoffene som konservative stoffer. Det betyr at de ikke brytes ned eller forbrukes, og at
konsentrasjonen av stoffet i vannet kun avhenger av transport med strømningene og
fortynning pga. blandingen i vannet. Andre faktorer som f.eks. vanntemperaturen har kun
en indirekte effekt gjennom sin innvirkning på de hydrodynamiske prosessene.

De modellerte konsentrasjonene av DIN og DIP i løpet av sommeren kan imidlertid
brukes til å se på hvordan lasten endres mellom scenario 1 (høy rensegrad) og 2 (lav
rensegrad).

Vi har valgt å sammenligne de modellerte konsentrasjonene både med klassifiseringen
for nitrat+nitritt og ammonium. DIN inkluderer både nitritt, nitrat og ammonium og vi har
ikke fordeling av disse i utslippene.

Tabell 5.1 og Tabell 5.2 viser et estimat av konsentrasjonene i nærområdet i dag, og den
modellerte konsentrasjonsøkningen for TN, TP, DIN og DIP i nærområdet for den
omsøkte tillatelsen.

For risikovurderingen som er gjort for DIN, har vi lagt til all DIN som nitrat+nitritt ved
vurdering av denne parameteren og det samme gjelder ammonium. Dette betyr at
endringen i klassifisering trolig ikke gjelder begge parameterne samtidig, men avhenger
av fordelingen av nitrat og ammonium i utslippet.

Resultatene viser at ingen av de modellerte scenarioene risikerer å endre klassifiseringen
for næringsstoffer i nærområdet.

For scenario 1 kommer anlegget til å stå for ca. 10 % av konsentrasjonen av TN og for
scenario 2 ca. 15 %. For TP kommer anlegget i scenario 1 til å stå for 10 % av
konsentrasjonen og for scenario 2 for ca. 25 %.

I utslippet forekommer sink i en gitt konsentrasjon i partikler med både organisk og
uorganisk sammensetning, med initialkonsentrasjoner i størrelsesorden tilsvarende
moderat tilstand. Modelleringen av hvordan sink tilføres sedimentene viser at dersom
sinkkonsentrasjonen i sedimentene antas å tilsvare Svært god status (kun naturlige
konsentrasjoner) ved oppstart av modelleringen, risikerer konsentrasjonen utenfor
anlegget etter ett års spredning å tilsvare Moderat i et område på omtrent 0,1 km2. Dette
området vil øke i utbredelse ved akkumulering over tid i henhold til kartet i Figur 5.10.
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Tabell 5.1 Tabellen angir anleggets påvirkning på resipienten for de to scenarioene. I tabellen
vises konsentrasjon, og klassifisering for total nitrogen og total fosfor for Fensfjorden
i dag (fra målinger 2019-2021), modellert påvirkning i nærområdet i dag, modellert
økning i nærområdet av næringsstoffene og mulig fremtidig klassifisering. Fargene
viser klassene, blå er Svært god, grønn er God, gul er Moderat og oransje er Dårlig.

Fensfjorden

Tot-N Tot-P

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2

Sommer

Bakgrunn, Austfjorden (14) 165 6,5

Modellert konsentrasjonsøkning
i nærområdet fra nytt anlegg

21 24 2 4

Antatt total konsentrasjon etter
nytt anlegg

186 189 8,5 10,5

Vinter

Bakgrunn, Austfjorden (14) 217 13,5

Modellert konsentrasjonsøkning
i nærområdet fra nytt anlegg

11 13 1 2

Antatt total konsentrasjon etter
nytt anlegg

228 230 14,5 15,5
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Tabell 5.2 Tabellen angir anleggets påvirkning på resipienten for de to scenarioene. I tabellen
vises konsentrasjon, og klassifisering for nitrat+nitritt, ammonium og fosfat for
Fensfjorden i dag (fra målinger 2019-2021), modellert påvirkning i nærområdet i dag,
modellert økning i nærområdet av næringsstoffene og mulig fremtidig klassifisering.
Fargene viser klassene, blå er Svært god, grønn er God, gul er Moderat og oransje
er Dårlig. Ingen fremtidig klassifisering er gjort for sommeren da den modellerte
sommerkonsentrasjonen ikke kan brukes

Fensfjorden

Nitrat+nitritt og ammonium Fosfat

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2

Sommer NO2+3 NH4 NO2+3 NH4

Bakgrunn,
Austfjorden (14)

1 17,5 1 17,5 1,5

Modellert
konsentrasjons-
økning i nærområdet
fra nytt anlegg

16 18 1 2

Vinter

Bakgrunn,
Austfjorden (14)

68 21 68 21 11

Modellert
konsentrasjons-
økning i nærområdet
fra MOWIs anlegg

8 9 1 1

Antatt total
konsentrasjon etter
nytt anlegg

76 29 77 30 12 12
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5.2.2 TN konsentrasjoner

Påvirkningen blir størst inne i viken, og når utslippet kommer utenfor denne vil det raskt
fortynnes og anlegget har ingen reell påvirkning. Om vinteren blir utslippet mer fortynnet
enn om sommeren.

Bakgrunnskonsentrasjonen av TN om sommeren er rundt 165 µg/l og for vinteren rundt
217 µg/l.

Konsentrasjonsøkningen som kreves for at status endres fra Svært god til God for total
nitrogen vil da være ca. 90 µg/l om sommeren og 80 µg/l om vinteren. Konsentrasjons-
økningen for både scenario 1 og 2 er mindre enn dette, både inne i viken og utenfor
denne.

Figur 5.1 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av TN (totalt nitrogen) i a) sommerperioden (jun-
aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av vannsøylen for et utslipp med
TN-konsentrasjon på 1,63 mg/l.

Figur 5.2 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av TN (totalt nitrogen) i a) sommerperioden (jun-
aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av vannsøylen under den
midlertidige økningen med et nitrogenutslipp på 1,76 mg/l.
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5.2.3 DIN konsentrasjoner

Påvirkningen blir størst inne i viken, og når utslippet kommer utenfor denne vil det raskt
fortynnes og anlegget har ingen reell påvirkning. Om vinteren blir utslippet mer fortynnet
enn om sommeren.

Med modellering av fortynning overvurderes DIN-konsentrasjonen om sommeren og
derfor er det ikke mulig å anvende resultatene for å beregne konsentrasjonsøkningen av
DIN om sommeren. Resultatene kan bare anvendes for å se forskjellen i belastningen for
de ulike scenarioene. Om vinteren, når primærproduksjonen er lav, vil modellen gi et
mindre usikkert resultat.

Bakgrunnskonsentrasjonen av nitrat om vinteren er rundt 68 µg/l og for ammonium rundt
21 µg/l. Av disse er det ammonium som ligger nærmest grensen til God, og
konsentrasjonsøkningen som kreves for at status endres fra Svært god til God vil da
være ca. 15 µg/l. Konsentrasjonsøkningen om vinteren for både scenario 1 og 2 er
mindre enn dette, både inne i viken og utenfor denne.

Figur 5.3 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av DIN (oppløst uorganisk nitrogen) i a)
sommerperioden (jun-aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av
vannsøylen med en utslippskonsentrasjon av DIN på 1,22 mg/l (75% av 1,63 mg/l).

Figur 5.4 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av DIN (oppløst uorganisk nitrogen) i a)
sommerperioden (jun-aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av
vannsøylen under den midlertidig økning i konsentrasjonen av DIN i utslippet
1,32 mg/l (75 % av 1,76).
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5.2.4 TP konsentrasjoner

Påvirkningen blir størst inne i vika, og når utslippet kommer utenfor denne vil det raskt
fortynnes og anlegget har ingen reell påvirkning. Om vinteren blir utslippet mer fortynnet
enn om sommeren.

Bakgrunnskonsentrasjonen av TP om sommeren er rundt 6,5 µg/l og om vinteren rundt
13,5 µg/l.

Konsentrasjonsøkningen som kreves for at status endres fra Svært god til God for total
fosfor vil da være ca. 5 µg/l om sommeren og 7 µg/l om vinteren. Konsentrasjons-
økningen for både scenario 1 og 2 er mindre enn dette, både inne i viken og utenfor
denne.

Figur 5.5 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av TP (totalt fosfor) i a) sommerperioden (jun-
aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av vannsøylen med et utslipp av
TP på 0,146 mg/l.

Figur 5.6 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av TP (totalt fosfor) i a) sommerperioden (jun-
aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av vannsøylen under den
midlertidig økning i konsentrasjonen av TP i utslippet på 0,244 mg/l.
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5.2.5 DIP konsentrasjoner

Påvirkningen blir størst inne i vika, og når utslippet kommer utenfor denne vil det raskt
fortynnes og anlegget har ingen reell påvirkning. Om vinteren blir utslippet mer fortynnet
enn om sommeren.

Med modellering av fortynning overvurderes DIP-konsentrasjonen om sommeren og
derfor er det ikke mulig å anvende resultatene for å beregne konsentrasjonsøkningen av
DIP om sommeren. Resultatene kan bare anvendes for å se forskjellen i belastningen for
de ulike scenarioene.

Om vinteren, når primærproduksjonen er lav, vil modellen gi et mindre usikkert resultat.

Bakgrunnskonsentrasjonen av fosfat om vinteren er rundt 11 µg/l. Konsentrasjons-
økningen som kreves for at status endres fra Svært god til God vil da være ca. 4 µg/l.
Konsentrasjonsøkningen om vinteren for både scenario 1 og 2 er mindre enn dette, både
inne i viken og utenfor denne.

Figur 5.7 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av DIP (oppløst uorganisk fosfor) i a)
sommerperioden (jun-aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av
vannsøylen med ett utslipp av DIP på 0.087 mg/l (60 % av 0.146).

Figur 5.8 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av DIP (oppløst uorganisk fosfor) i a)
sommerperioden (jun-aug) og b) vinterperioden (des-feb) i de øvre 10 m av
vannsøylen under den midlertidige økningen i konsentrasjonen av DIP i utslippet på
0.146 mg/l (60 % av 0.244).
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5.2.6 Dybdefordeling av utslippet

For klassifiseringen av den økologiske tilstanden anvendes middelverdien av
overkonsentrasjonen på 0-10 m dyp. De høyeste nivåene blir imidlertid under -10 m på
ca. 40 m dyp, da utslippet på -30 m synker ned og i hovedsak innlagrer seg mellom
40-50 m. Dette kan tydelig ses i Figur 5.9. I Figur 5.9 vises også hvordan
overkonsentrasjonen av tot-N er fordelt i vannmassens dybde i sommerperioden
(juni-aug) for et utslipp på 1 763 µg/l. Sommermiddelet når opp til 13 µg TN/l ved -40 m
dyp langs transektet i Figur 5.9.

Figur 5.9 Gjennomsnittlig overkonsentrasjon av tot-N i sommerperioden (jun-aug) langs et
tverrsnitt gjennom fjorden. Posisjonene langs tverrsnittet er angitt med svarte prikker
i oversiktskartet. Konsentrasjonene i oversiktskartet representerer de øverste 10 m
av vannsøylen, de samme som vises til venstre i Figur 5.2.

5.2.7 Sink

Det planlagte anleggets produksjon av 1200 tonn settefisk/postsmolt og 43 000 tonn
matfisk forventes å gi et utslipp på 4 tonn sink per år. Utslippet vil bli filtrert med en duk lik
20 µm. Vi har antatt at partiklene som passerer gjennom filteret (dvs. partikler mindre enn
20 µm) vil bli fordelt i henhold til følgende:

• 25% som partikler mindre enn 10 µm
• 75% som partikler mellom 10-20 µm

Fordeling av partiklene i størrelsesfraksjonene og synkehastighet fremgår av Tabell 5.3.
Vi har antatt at sink binder seg til partikler i begge størrelsesfraksjonene i like stor grad.
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Tabell 5.3 Synkehastigheter for organisk karbon (fiskeavføring) og fordeling av partiklene i
størrelsesfraksjonene ( (Law, et al., 2014), (Bach, et al., 2012), (DHI, 2019)

Diameter Synkehastighet [mm s-1] Vekting [%]

< 10 µm 0,1 1

10-50 µm 2 3

50-500 µm 25 11

> 500 µm 100 85

I modellen har vi spredt partikler med bundet sink som følger avløpet ut og deretter driver
og synker til bunns. Den totale mengden sink som slippes ut i modelleringen over året er
4 tonn, og utslippet er fordelt jevnt over året. Partiklene resuspenderes fra bunnen
dersom skjærspenningen i bunnen overstiger 0,1 N/m2, en verdi som tilsvarer den større
partikkelstørrelsen (10–50 µm), men gir sannsynligvis en liten underestimering av
resuspensjonen for de mindre partiklene (Julien, 2002).

Basert på blant annet (Rådgivende Biologer, 2021) er det beregnet at tørrstoffvekten for
de øverste 10 cm av sedimentet på bunnen er 1200 kg/m3 og regnet om mengden av
sedimentert sink til økning i mg per kg tørrstoff på bunnen. Figur 5.10 viser økningen i
sedimentet av sink fra anlegget etter ett års spredning.

Tabell 5.4 Grenseverdien for sink i sedimentet. Fra Veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016)

Figur 5.10 Økning i sinkinnhold i sedimentene [mg / kg TS] etter 1 år med utslipp av totalt 4 tonn
sink (Artec Aqua, 2022). Fargeskalaen tilsvarer grenseverdier for sink i sediment,
Tabell 5.4.

Dersom sinkkonsentrasjonen i sedimentene antas å tilsvare Svært god status (kun
naturlige konsentrasjoner) ved oppstart av modelleringen, risikerer konsentrasjonen
utenfor anlegget etter ett års spredning å tilsvare Moderat i et område på omtrent
0,1 km2. Dette området vil øke i utbredelse ved akkumulering over tid i henhold til kartet i
Figur 5.10.
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6 Konklusjon

For utførelse av strømodellering, er det satt opp en robust lokal strømningsmodell av
vannområdet rundt Fensfjorden, med god dekning i både tid og sted. Modellen har
inkludert forseringer i form av meteorologiske felter fra CFSV2 (Climate Forecast
System), elveavrenning og 3D grensebetingelser fra DHIs regionalmodell. Modellen er
validert mot eksisterende målinger for strøm, salinitet og temperatur i lokalområdet og
viser en god sammenligning med målingene.

Fortynningsmodellen gir et godt estimat på økningen i totalkonsentrasjonene av nitrogen
og fosfor. For DIN og DIP er det ikke mulig å bruke en modellering med fortynning om
sommeren når DIN og DIP forbrukes i primærproduksjonen. Vi har heller ikke data for å
dele opp utslippene av DIN i nitrat og ammonium

Det gjennomføres målinger i fjordsystemet på en vannlokalitet i Fensfjorden, Austfjorden
(14) og vi har anvendt middelverdien av målingene fra 2019-2021 som bakgrunns-
konsentrasjon for hele vannforekomsten.

De modellerte konsentrasjonene av næringsstoffer viser at anlegget ikke kommer til å
påvirke viken der anlegget ligger, eller utenfor denne. Forutsatt att
bakgrunnskonsentrasjonen inne i viken er den samme som ved vannlokaliteten
Austfjorden (14) risikerer således ikke utslippet å endre klassifiseringen for noen av
parameterne i næringsforhold. Klassifiseringen kommer fortsatt til å være Svært god.

I utslippet forekommer sink i en gitt konsentrasjon i partikler med både organisk og
uorganisk sammensetning, med initialkonsentrasjoner i størrelsesorden tilsvarende
moderat tilstand. Modelleringen av hvordan sink tilføres sedimentene viser at dersom
sinkkonsentrasjonen i sedimentene antas å tilsvare Svært god status (kun naturlige
konsentrasjoner) ved oppstart av modelleringen, risikerer konsentrasjonen utenfor
anlegget etter ett års spredning å tilsvare Moderat i et område på omtrent 0,1 km2. Dette
området vil øke i utbredelse ved akkumulering over tid i henhold til kartet i Figur 5.10.
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A Validering av den hydrodynamiske modellen

I dette vedlegget er valideringen av den hydrodynamiske modellen presentert. Her er
MIKE 2021 (DHI, 2021) brukt til beregningene.

A.1 Input til modellen

Til prosjektet er to typer modeller benyttet; en hydrodynamisk modell til beregning av
strømningen i Fensfjorden og omkringliggende områder, og en transportmodell brukt til
partikkelspredning/stoffspredning. Simuleringsperioden er 1. januar 2014 til 1. januar
2015.

Til forsering av den hydrodynamiske modellen er det brukt atmosfæriske forhold som
påvirker Haukå-systemet både regionalt og lokalt; regionalt gjennom de åpne grensene
(hentet ifra en regional DHI-modell, som tidligere er blitt validert (Birkeland, et al., 2018))
og lokalt gjennom vindspenning, lufttrykkvariasjoner, nedbør / fordampning og
varmevekslingsprosesser som virker direkte på vannoverflaten og påvirker dermed
sirkulasjon, blanding, stratifisering og vannbalanse.

Grensedataene for grensen inneholder vannstand (1 D), strømhastigheter (2D),
saltholdighet (2D) og temperaturer (2D).

Den atmosfæriske tvingingen av modellen består av tidsvarierende felt med følgende
parametere:

• Vind 10 m over havoverflaten

• Lufttrykk ved havoverflaten

• Nedbør

• Lufttemperatur 2 m over havoverflaten

• Relativ fuktighet

• Skydekke

Merk at den hydrodynamiske modellen beregner fordampningen internt i
varmevekslingsmodulen.

De meteorologiske dataene kommer fra CFSV2 (Climate Forecast System) (regional
WRF (Weather Research and Forecasting)), en modell med en oppløsning på 1 time i tid
og 0,2 ° i det geografiske domenet for vind, lufttemperatur og skydekke, og 0,5 ° for de
andre parameterne.

I den hydrodynamiske modellen er det lagt til et utslipp i «Utløp» i Figur A.1, som ligger i
innlagringsdybden på -36 m dybde. Utslippet fra anlegget er på 35 m3/s og med en
saltholdighet og temperatur som det omkringliggende vannet. Dette er beskrevet i kapittel
A.2.1.

Avrenningen til fjorden er representert ved de viktigste 25 elvene, som er inkludert i
modellen som ferskvannskilder. Tidsseriene for vannføring og vanntemperatur er hentet
ut fra NVEs database Hydra II. Flere av elvene i modellen har ingen målte data på
vannføring og for disse er det konstruert kunstige tidsserier basert på data fra
nærliggende målestasjoner.
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A.2 Modellområde og -oppløsning

Modellområdet og avrenningskilder er vist i Figur A.1, og modelloppløsningen er vist for
henholdsvis horisontal og vertikal retning i Figur A.2 og Figur A.4. Oppløsningen i
modellområdet varierer mellom 80 – 1500 m horisontalt, og mellom 1-50 m (1 m i
interesseområdet) vertikalt.

Ettersom flere vannforekomster rundt Fensfjorden har tilstandsklasse Moderat (se Figur
4.1), valgte vi å gjøre modelldomenet stort og blant annet inkludere fjordene sør for
Mongstad i modellen, for å kontrollere at utslippet ikke spredte seg til noen av disse.
Dette går delvis på bekostning av oppløsningen i modellen, som kunne vært litt høyere i
hele Fensfjorden dersom vi hadde valgt å kun inkludere den i modelldomenet. Det er
imidlertid ansett som viktig også å kontrollere eventuell påvirkning på de omkringliggende
fjordene.

Elver og vassdrag som inngår i modellen (25 stk) er markert med lysegrønn markering i
Figur A-1. På de stedene langt unna interesseområdet (Fensfjorden) hvor flere mindre
vassdrag renner inn i samme område, samles avrenningen i ett enkelt punkt der kilden
ligger midt i vannområdet (f.eks. i Lurefjorden og Hindnesfjorden).

Figur A.1 Modellområde og avrenningskilder.

Bakgrunnskart: OpenStreetMap
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Figur A.2 Horisontal modelloppløsning, varierende mellom 60 – 1900 m.

Figur A.3 Tverrgående transekt ved Mongstad.

Figur A.4 Vertikal modelloppløsning, varierende mellom 1 - 50 m, tatt ca. ved P1-2 i Figur A.3.
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A.2.1 Utløp

Det planlagte utløpet ligger på posisjonen 60°48.088' N, 5°03,882' Ø (WSG 84), på 30
meters dyp og kommer til å ha en vannføring på ca. 35 m3/s. Saltholdigheten på
utløpsvannet kommer, ifølge opplysninger fra Rådgivende biologer, til å være ca. 34,5
PSU og temperaturen 12 grader, konstant gjennom året.

Det er benyttet en egen «jetmodell» (nærfeltsmodell) for å bestemme innlagringsdybden
til utløpet i den omkringliggende strømmen. Jet-modellen bruker utløpskarakteristikkene
(vannføring, densitet, rørdiameter) samt omkringliggende strømnings- og
lagdelingsforhold som input for å bestemme innlagringsdybden, samt hvor utløpsfanen
blir passiv og innlagres i den omkringliggende strømmen. Vi har brukt målte CTD-profiler
og typisk målt strøm som input til modellen. Dels fra Mongstad fra 2004, og dels fra
Austfjorden fra 2014-2015 (se avsnitt A3 og Figur A-6).

Fra Mongstad var det bare en måling. I Austfjorden, som ligger et stykke unna det
planlagte anlegget, var det flere målinger, og saltholdigheten på utslippsdybden varierte
mellom 33,1 og 34,7 PSU. Dette medførte at lagringsdybden varierte ettersom
saltholdigheten rundt har stor innvirkning på hvor mye utslippsvannet med en
saltholdighet på 34,5 avtar. Det er rimelig å anta at vannet i Fensfjorden er noe mindre
påvirket av ferskvannstilførsel enn Austfjorden, og at saltholdigheten på 30 m dyp på
Mongstad ikke vil variere fullt så mye som i Austfjorden. Som et konservativt valg ble
utslippet satt til konstant innlagringsdybde på -36 m dyp ved utslippspunktet, men det er
sannsynlig at selve innlagringsdybden ofte vil være dypere enn dette. En dypere
innlagringsdybde enn den som er modellert ville bety noe lavere nivåer av næringsstoffer
i overflatevannet, men omtrent samme fordeling av fortynningen som vist i Figur 3.1. I
modellen er utløpet spesifisert med korrekte vannføringer og konsentrasjoner, men med
nøytral densitet (saltholdighet og temperatur), da utløpsfanen anses som nøytral ved det
antatte innlagringspunktet.
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A.3 Modellvalidering

Strømningsmodellen er kalibrert og validert mot tilgjengelige, relevante målinger for
området (målinger av vannstand, saltholdighet, temperatur, strøm i ulike posisjoner), for å
sikre at sirkulasjon og vannutskiftning for simuleringsperioden beskrives riktig. Modellen
settes opp til å simulere en periode på ett år, fra 1. januar 2014 til 1. januar i 2015. Denne
perioden er valgt for å sikre at sesongvariasjonene er inkludert.

Målingene som modellresultatene er validert mot er tatt ved Mongstad base, utenfor det
planlagte utslippspunktet, se Figur A.1, i januar 2004 (Rådgivende biologer, 2004), og i
nærliggende Austfjorden (eksakt posisjonen er ikke kjent) i løpet av 2014-2015
(Rådgivende biologer, 2021). Modellresultatene kommer fra et punkt like nordøst for
utslippspunktet, der dypet langs den skrånende bunnen er ca. 150 moh.

A.3.1 Strøm

I Figur 1.1 i begynnelsen av denne rapporten er en figur fra Rådgivende Biologers
tilbudsforespørsel. Strømretningen for dybder på -30 m og -80 m er rapportert, fra
posisjon like utenfor planlagt utslippspunkt fra perioden 28. januar til 22. mars 2004
(fullstendig rapport om strømmålingene på Mongstad finnes i (Rådgivende biologer,
2004) Den modellerte strømmen i samme posisjon (Figur A-5 nedenfor) samsvarer godt
med de målte strømretningene. Strømmen på -30 m dybde følger i hovedsak strandlinjen,
mens det på -80 m dybde er større variasjon i retningene.

Figur A.5 Strømroser ved utslippspunktet for målt (strømrosen til venstre) og modellert strøm
(strømrosen til høyre) på -2 m.
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Figur A-6 viser histogrammet for strømhastighet fra målingene i 2004 (Rådgivende
biologer, 2004) mot modelldata fra 2014. De modellerte dataene er for hele året, mens
målingene er for perioden januar til mars. Til tross for forskjellene i periode og år, viser
fordelingen av hastigheter godt samsvar mellom modell og observasjoner.

Alt i alt kan man si at modellen gjengir dagens mønster i Fensfjorden på en god måte.

Figur A.6 Sammenligning av strømhastighet mellom målinger (28. januar-22. mars 2004) og
modellerte data (gjennom hele 2014), fra en posisjon like utenfor det planlagte
utslippspunktet på Mongstad. Figurene med målinger (til venstre) er klippet fra
Rådgivende Biologers rapport Aktuelle målinger for Bergen Aqua AS på Mongstad i
Lindås kommune fra 2004 (Rådgivende biologer, 2004).
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A.3.2 Temperatur og salinitet

Det foreligger en observasjon av salt og temperatur fra 2004 fra Mongstad, i en posisjon
like utenfor det planlagte utløpet. I tillegg er det målinger fra Austfjorden, men det er ikke
spesifisert hvor i fjorden målingene er tatt. Disse målingene er sammenlignet med
modellerte data fra en posisjon like utenfor det planlagte utløpet. Figur A-7 viser
modellerte data fra noen få tider i løpet av året sammen med alle tilgjengelige måledata
for saltholdighet. Figur A-8 og A-9 sammenligner profiler fra utløpspunktet i modellen mot
måledata fra Austfjorden samme dato 30. september.

Det kan ses at modelldataene stemmer godt overens med den saltmålingen som finnes
fra Mongstad. Spredningen på målingene fra Austfjorden er stor, men de har en tendens
til å være saltere enn de modellerte dataene på dypere enn -50 m.

Figur A.7 Målinger for salinitet fra Mongstad (2004) og fra Austfjorden (2014-2015) sammen
med modellresultat fra januar, juli og august 2014.
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Figur A.8 Salinitet ved Avløp i modellen mot observasjon i Austfjorden 30 september 2014.

Figur A.9 Temperatur ved avløp i modellen mot observasjon i Austfjorden 30 september 2014.
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A.3.3 Vannstand

Vannstanden i fjorden er styrt av tidevann og residuale prosesser som skiftende
værsystemer, som gir variasjoner i middelvandstanden.

Det har ikke vært tilgang på vannstandsdata i modellområdet i 2014, men den regionale
modellen som lager grensene til lokalmodellen i fjordsystemet er validert for vannstand. I
Figur A10 er valideringen for nærmeste stasjon, Bergen, vist (Birkeland, et al., 2018).
Man kan se i figuren at regionalmodellen reproduserer den målte vannstanden godt,
derfor kan en også anta at også lokalmodellen har en god representasjon av
vannstanden. Vannstanden ved utslippspunktet i modellen for 2014 er vist i Figur A.6.

Figur A.10 Sammenligning mellom regionalmodell og målt vannstand i Bergen 2014 (Birkeland,
et al., 2018).

Figur A.6 Modellert vannstand for 2014 ved utslippspunktet.


