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Sammendrag 

 

I forbindelse med sammenslåing av MTB for anleggene Lille Torsøy og Lille Torsøy ll i Hitra 

kommune, Trøndelag Fylke er det forespurt en plan for prøvetaking under B-undersøkelser som 

gjennomføres etter NS 9410:2016 (Standard Norge 2016). Nåværende maksimale tillatte 

biomasse (MTB) ved anleggene er 5200 tonn ved Lille Torsøy og 3 120 tonn ved Lille Torsøy ll 

(tabell 1). Samlet MTB for anleggene vil være 8 320 tonn. I henhold til prøvetakingsprosedyrene i 

NS 9410:2016 og vurderinger fra felt har det tidligere vært 17 prøvestasjoner ved Lille Torsøy og 

12 prøvestasjoner ved Lille Torsøy ll. Med ny total MTB skal det sammenlagt tas 23 prøver ved 

anleggene. Ettersom batymetrien under anlegget viser noe kupert og ujevnt terreng anbefaler vi 

totalt 26 prøvestasjoner for å få representative prøver som gir et godt bilde av forholdene under 

hvert av anleggene. Etter denne vurderingen anbefaler vi 16 prøvestasjoner ved Lille Torsøy og 

10 prøvestasjoner ved Lille Torsøy ll.  

 

 
Tabell 1. Informasjon om rapporten, oppdragsgiver og oppdragsansvarlig. 

Rapportinformasjon  

Rapportdato 11.05.2020 

Lokalitet 

Lokalitet, i dag;  
Hitra kommune, Trøndelag fylke 

Lille Torsøy Lille Torsøy ll 

Lokalitetsnummer 12392 29056 

MTB-tillatelse 5 200 tonn 3 120 tonn 

Samlet MTB  8 320 tonn  

Oppdragsgiver 

Selskap Mowi ASA 

Kontaktperson Knut Staven 

Oppdragsansvarlig 

Selskap 

Åkerblå AS  

Nordfrøyveien 413                   Organisasjonsnummer 916 763 816 

7260 Sistranda 

Forfatter  

Hedda Østgaard 
Mailadresse: hedda.ostgaard@akerbla.no 
Telefonnr.: (+47) 478 67 323 

 
Godkjent av Arild Kjerstad 

 

mailto:hedda.ostgaard@akerbla.no
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1. Innledning 

 

B-undersøkelsen er en enkel trendovervåkning av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. Ved 

at undersøkelsen gjentas, med en frekvens bestemt av hvor belastet miljøet er, kan man følge 

utviklingen av miljøbelastningen fortløpende. Undersøkelsen omfatter en serie grabbprøver som 

vurderes etter fauna og biodiversitet, kjemiske forhold (pH og redokspotensiale) og sensoriske 

forhold (gass, farge, lukt, konsistens, volum og slamtykkelse). Alle parametere får tilstandsverdi 

etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk belastning. Skillet mellom «dårlig» og «meget 

dårlig» tilstand er satt til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i 

sedimentet. Lokaliteten får en samlet tilstandsverdi fra 1 til 4, hvor 1 er best (meget god) og 4 

dårligst (meget dårlig). Standarden «Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine 

akvakulturanlegg» oppgir også i hvilket intervall undersøkelsen skal utføres (tabell 1.1).  

 
Tabell 1.1. Minimumsfrekvens for B-undersøkelse i forhold til lokalitetsstilstand ved maksimal organisk belastning 

(Standard Norge 2016). 

Tilstand Tidspunkt for neste undersøkelse 

1 – meget god Ved neste maksimale belastning.1 

2 - god Før utsett og igjen ved maksimal belastning. 

3 - dårlig 

Før utsett 

Dersom undersøkelsen før utsett gir: 

- tilstand 1 - undersøkelse gjennomføres ved neste maksimale 

belastning; 

- tilstand 2 - undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 

belastning og ved maksimale belastning; 

- tilstand 3 - undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 

belastning, og ved maksimal belastning. I forhold til neste 

produksjonssyklus planlegges tiltak. 

Dersom noen av undersøkelsene viser tilstand 4, vil det være overbelastning. 

4 – meget dårlig Overbelastning, Ved tilstand 4 beslutter myndighetene tiltak. 
1 Maksimal organisk belastning på anlegget inntreffer normalt når 75% til 90% av totalt fôr i en produksjonssyklus er 
utfôret (NS 9410:2016).  
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2. Berskrivelse av lokaliteten

Lokalitetene Lille Torsøy og Lille Torsøy ll ligger i skjærgården sør for Frøyfjorden i Hitra komune i
Sør-Trøndelag (figur 2.1.1 og 2.1.2). Anleggene ligger i umiddelbar nærhet til hverandre, med Lille
Torsøy i vest og Lille Torsøy ll i øst. Anleggene er plassert i en østlig utposning av et relativt dypt
basseng som avgrenses fra Frøyfjorden i nord ved Nygrunna og noe grunnere områder mot
anlegget Korsholman i sør.

Lokalitet Lille Torsøy er plassert over kupert skrånende bunn ned mot dypbassenget hvor dybden
under anleggsrammen varierer mellom 30 og 80 meter (Figur 2.1.2). Anlegget har en ramme med
10 bur. Lokalitet Lille Torsøy II er plassert over skrånende bunn nord og sør i anlegget, hvor midtre
del av anlegget ligger over en utposning av dypområdet i bassenget. Anlegget har en ramme på 4
bur. Dybden under anlegget varierer mellom 30 meter på de grunnere områdene til 100 meter
på dypområdet (Figur 2.1.2).

Figur 2.1.1. Norgeskart (nordlig orientering) med avmerking av lokalitet Lille Torsøy (blå sirkel) og Lille Torsøy ll
(grønn sirkel). Omkringliggende akvakulturlokaliteter er markert med røde sirkler. Målestokk 1:100 000
(Fiskeridirektoratet 2020).
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Figur 2.1.2. Sjøkart (nordlig orientering) med avmerking av lokalitetene sentralt i kartet, Lille Torsøy i vest og Lille 

Torsøy ll i øst. Kartdatum WGS84.  

 

 

 

 

3. Prøvestasjoner  

 

For å sikre representative prøver som gir et riktig bilde av tilstanden under anleggene skal alle 

prøvestasjoner legges helt inn til merdene som har blitt benyttet og fordeles jevnt slik at 

bunnmiljøet blir best mulig beskrevet.  

 

Basert på tidligere B-undersøkelser ved anlegget legges det her frem et forslag til 

stasjonsplasseringer ved en B-undersøkelse der alle burene ved de to anleggene har vært i bruk. 

Ved Lille Torsøy kan de 16 prøvestasjonene plasseres med 2 prøvestasjoner ved hver 

oppdrettsmerd (figur 3.1. og 3.2). Ved Lille Torsøy ll kan de 10 prøvestasjonene plasseres med 2 

prøvestasjoner ved de ytterste oppdrettsmerdene og 3 prøvestasjoner ved de to innerste 

merdene (figur 3.1 og 3.2).  
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Figur 3.1. Batymetrisk kart (nordlig orientering) med avmerking av anleggsrammen og prøvestasjoner (blå firkanter) 

ved Lille Torsøy (sørvest) og Lille Torsoy ll (nordøst). Kartdatum WGS84. 

 

 

 
Figur 3.2. 3D-visning av anleggsramme og prøvestasjoner ved Lille Torsøy og Lille Torsøy ll.  
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4. Diskusjon 

 

Prøvetakingspunkt ved B-undersøkelser må tilpasses lokale forhold som kan variere over tid. 

Stasjonsplasseringene skal legges ved bur der det har vært produksjon og fordeles jevnt utover. 

Værforhold og anleggsutstyr som fôrslanger kan også legge føringer for hvor det er mulig å ta 

prøver. Stasjonsplasseringene som er gitt i denne rapporten er derfor ment som en veiledning for 

hvordan B-undersøkelsene kan gjennomføres ved de to anleggene.  
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