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Presisering av standard NS9410:2016  

Miljødirektoratet er gjort kjent med at Norsk Standard NS9410:2016 er uklar på 
enkelte områder som berører fylkesmannens myndighetsområde for oppfølging 
av miljøpåvirkning fra akvakulturanlegg i sjø (C-undersøkelser). Vi ser derfor 
behov for å presisere hvordan vi mener standarden skal forstås. 

Overvåking av bunnpåvirkning av organiske utslipp fra akvakulturanlegg i sjø skal foretas etter Norsk 
Standard NS9410. Standarden ble revidert i 2016, og vi har nå fått erfaring med utførelsen og 
vurderingene som er gjort av ulike akkrediterte konsulentselskaper gjennom rapporter som er 
kommet inn. Vi ser at standardteksten ikke er tydelig nok på enkelte områder.  
 
Regelmessige miljøundersøkelser er viktig for å følge med på påvirkningen på bunnfauna fra 
merdbaserte akvakulturanlegg i sjø. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet på akvakulturområdet 
og har normalt stilt krav om C-undersøkelser i tillatelsene etter forurensningsloven. Fylkesmannen 
fører tilsyn med at undersøkelsene er gjennomført og rapportert i henhold til kravene i NS9410. 
Miljødirektoratet har i oppgave å veilede Fylkesmannen i det arbeidet de gjør, og å sørge for mest 
mulig lik behandling på tvers av fylkene. 
 
Vi er svært opptatt av at datagrunnlaget og de faglige vurderingene i C-undersøkelsen er 
etterprøvbare. Vi ser derfor behov for å klargjøre hvordan vi mener standarden skal forstås. Vårt 
mål er med dette å bidra til at Fylkesmannen mottar overvåkingsrapporter som er av tilstrekkelig 
god kvalitet. Det er spesielt på tre punkter vi mener det er behov for presiseringer av standard-
teksten: 

 Plassering av C2 stasjonen 
 Beregning av økologisk tilstand i overgangssonen (nEQR) 
 Første C-undersøkelse for akvakulturanlegg som allerede er i drift 
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1. Plasseringen av prøvestasjoner i C-undersøkelsen – spesielt C2 

Den som skal gjøre C-undersøkelser skal være akkreditert for oppgaven, og det forventes at 
konsulenten har god miljøfaglig kompetanse. Resipientundersøkelsen skal inneholde resultater fra 
sedimentprøver, sammen med strømmålinger som viser dominerende strømretning.   
 
C-undersøkelsen skal være risikobasert, og hensikten med plasseringen av prøvestasjonene er at 
disse skal fange opp der påvirkningen med hensyn til organisk stoff er antatt å være størst. I 
standarden står det at prøvestasjonene i C-undersøkelsen skal dekke områder med størst risiko for 
påvirkning, det gjelder for alle stasjonene som inngår i undersøkelsen. Det er konsulentens ansvar å 
faglig vurdere og begrunne både antall og plassering av stasjonene. Det er viktig også å huske på at 
når man legger prøvepunktene er hensikten at disse skal følges over mange år. Begrunnelsen for 
plasseringen skal fremgå i den sammenfattende rapporten som gir en faglig vurdering av 
påvirkningen av overgangssonen.  
 
Utdrag fra standarden punkt 8.4 om plassering av prøvestasjonene i C-undersøkelsen: 

C2-stasjonen skal plasseres nedstrøms hovedstrømretningen for spredningsstrømmen. Vi mener 
standarden er helt klar på at C2-stasjonen skal legges der hovedmengden av organiske partikler fra 
anlegget er antatt å spres, i ytterkant av overgangssonen. Dette vises i figur 2 i NS9410:2016. 
Miljøtilstanden for C2-stasjonen er av vesentlig betydning for oppfølging av tillatelsen etter 
forurensningsloven og avgjør når neste C-undersøkelse skal utføres (tabell 6 i standarden).  
 
Fylkesmannen skal følge opp resultatene fra C-undersøkelsene og følge opp evt. behov for 
iverksettelse av miljøtiltak. Dersom vesentlig påvirkning på resipienten blir påvist skal rapporten 
også inneholde råd om tiltak. Bunnforholdene rundt akvakulturanlegg kan variere i stor grad. Det 
kan eksempelvis være vanskelig å finne bløtbunn akkurat der en ønsker å legge C2- 
stasjonen slik at alternativ plassering må velges. I slike tilfeller er det svært viktig at konsulenten 
begrunner stasjonsplasseringen godt i rapporten (jfr. punkt 8.4 Prøvetaking). 
 

C1: Stasjonen skal ligge fra 25-30m fra merdkant. Stasjonen skal legges mot den 
delen av anlegget der B-undersøkelsen viser at påvirkningen er størst. 

C2: Stasjonen skal ligge i ytterkant av overgangssonen. Tabell 4 angir veiledende 
avstand fra anlegget til C2. Stasjonen skal ikke ligge i et dypområde med mindre 
dette er representativt for et større område.   

C3, C4- Cn:       Stasjonen skal ligge inne i overgangssonen der det forventes størst påvirkning. 
Stasjonene skal plasseres nedstrøms fra anlegget i hovedretningen for 
spredningsstrømmen og i de dypeste områdene der slike finnes. Plasseringen 
skal være basert på tilgjengelige opplysninger om strøm og topografi. 
Veiledende antall prøvestasjoner er angitt i tabell 4.

                        Dersom det er sterk skrånende bunn, skal det legges en prøvestasjon ved foten 
av skråningen.  Ved lange skråninger kan det være aktuelt med en prøvestasjon 
utenfor overgangssonen. 
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Om hovedstrømretning på lokaliteten 
I punkt 4.5 i standarden står det at "Strømmålinger som er gjort i forbindelse med søknad om 
lokalitet, skal brukes. Hvis det er en hovedstrømretning for spredningsstrømmen (målt halvveis 
mellom merdbunn og sjøbunn), skal denne angis på kartene. Mange lokaliteter har varierende 
strøm uten hovedstrømretning. I slike tilfeller noteres dette i rapporten". 
Vi mener at dersom strømmålingene ikke viser en entydig hovedstrømretning i spredningsdypet, 
eller at den varierer i stor grad, er det grunn for å vurdere om strømmålingene bør måles over en 
lengre periode enn minimumskravet oppgitt i veiledningen til søknadsskjema for lokalitetsklarering. 
Det vil være ønskelig med strømmålinger over lengre tid enn èn månefase (som er minstekravet i 
dag). 
 
I veilederen til søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg står 
det under punkt 4.3.4 om kravet til strømmåling at "For å få representative strømmålinger må disse 
foretas kontinuerlig over en periode på minst 4 uker. Spredningsstrømmen skal "måles midt mellom 
merdbunnen og sjøbunnen, men likevel ikke dypere enn 50 m fra merdbunnen".   
Hovedstrømretning er med andre ord ikke klart definert verken i standard NS9410 eller i veilederen 
til søknadsskjema, men må forstås som den retning som dominerer for spredningsstrømmen.  
 
I de tilfeller der hovedstrømretning ikke er enkel å definere (eller er usikker) mener vi det bør tas 
prøver på flere potensielle C2-stasjoner. Prøvene skal tas i ytterkant av overgangssonen, i de 
retningene der strømstyrken er størst. C2-stasjonen defineres etter at analyseresultatene av 
kornfordeling, kjemi og bunnfauna foreligger. Den faglige begrunnelsen skal angis i rapporten.  
 
Dersom usikkerhet med stasjonsplasseringen, spesielt C2-stasjonen, vil vi anbefale at fylkesmannen 
kontaktes for avklaring. 
 
  

2. Beregning av økologisk tilstand i overgangssonen (nEQR) 

Resultatene av bunnfauna fra C2-stasjonen og gjennomsnittet av stasjonene i overgangssonen (C3-
Cn) bestemmer når neste C-undersøkelse skal gjennomføres (tabell 6 i NS9410:2016). 
Både C2-stasjonen og stasjonene inne i overgangssonen (C3, C4 osv) skal klassifiseres ved bruk av 
indeksene for bløtbunnsfauna i henhold til den til enhver tid gjeldende klassifiseringsveileder etter 
vannforskriften (www.vannportalen.no).  
 
Det står i standarden NS9410:2016 under punkt 8.6.3 at "For å kunne bestemme 
undersøkelsesfrekvensen for C-undersøkelsen, se 8.7, skal resultatene fra alle replikater fra alle 
prøvestasjonene (C3, C4 osv.s) slås sammen ("pooles") og vurderes samlet". Setningen kan virke 
uklar, og Miljødirektoratet ønsker derfor å presisere hvordan vi mener en samleindeks av stasjonene 
i overgangssonen (dvs. C3, C4, C5 osv.) skal forstås og fremgangsmåten for å beregne denne, for å 
oppnå lik praksis og å unngå feilvurderinger i rapportene.   
 
Prosedyrene for å beregne økologisk tilstand er beskrevet i klassifiseringsveilederen etter 
vannforskriften (Veileder 02:2018). Vi gjør oppmerksom på at alle indekser har fått nye og 
differensierte grenseverdier (tabell 9.22). På side 168 i veilederen står det at "gjennomsnittet av 
grabbenes indeksverdier (grabbgjennomsnitt) skal ligge til grunn for tilstandsvurderingen av en 

http://www.vannportalen.no/
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stasjon". Det vil si at når miljøtilstanden inne i overgangssonen skal beregnes, altså samlet tilstand 
for C3-Cn-stasjonene, mener Miljødirektoratet det skal gjøres på følgende måte: 

 Alle gjeldende indekser (Shannon Wiener, Hurlberts etc) beregnes enkeltvis for hver grabbprøve 
 Deretter beregnes gjennomsnittet av grabbenes indeksverdier for hver av indeksene 
 Gjennomsnittet av hver indeks normaliseres til nEQR verdi for hver av stasjonene i 

overgangssonen. 
 Gjennomsnittet av nEQR verdien for hver av stasjonene i overgangssonen sammenstilles ("pooles").  
 
Det er denne totaltilstanden, dvs. nEQR verdien samlet for overgangssonen, som er med på å 
bestemme når neste C-undersøkelse skal gjennomføres (se eksempel på utregning nedenfor).   
 
Eksempel på utregning av totaltilstand (nEQRtotal) for bunnfauna i overgangssonen: 

 
 
 

3. Tidspunkt for første C-undersøkelse for anlegg som allerede er i drift: 

Under prøvetaking i punkt 8.4 i standarden står det at "Prøvene bør tas i løpet av de to siste 
månedene med maksimal belastning og frem til to måneder etter utslakting." I punkt 8.7 om 
undersøkelsesfrekvens står det at "Den første C-undersøkelsen på en ny lokalitet skal tas etter den 
første produksjonssyklusen."  
 
Når det gjelder tidspunktet for første C-undersøkelse for akvakulturanlegg som allerede er i drift 
mener vi at tidspunktet angis i punkt 8.4. Dvs. at prøvene og dermed C-undersøkelsen skal tas i 
løpet av tidsrommet fra og med de to siste månedene med maksimal belastning og til og med to 
måneder etter utslakt. 
 
 
 

Antall prøvetakingsstasjoner: 5 (totalt)
C1, C2 og 3 stasjoner i overgangssonen (C3, C4 og C5)

For hver stasjon skal det tas to grabbskudd (G1 og G2)

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟑) =
𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟑𝐆𝟏) +  𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟑𝐆𝟐)

𝟐

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟒) =
𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟒𝐆𝟏) +  𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟒𝐆𝟐)

𝟐

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟓) =
𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟓𝐆𝟏) +  𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟓𝐆𝟐)

𝟐

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥) 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐧𝐠𝐬𝐬𝐨𝐧𝐞𝐧 =
𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟑) +  𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟒) +  𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 (𝐂𝟓) 

𝟑
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Avslutningsvis 
Vi har sett at C-undersøkelsene som rapporteres inn til myndighetene etter den nye standarden 
(NS9410:2016) varierer både i struktur og innhold. Miljødirektoratet har derfor påbegynt et arbeid 
for å lage en rapportmal for C-undersøkelsen. Målet er å gjøre det enklere for miljømyndigheten å 
både lese og vurdere resultatene, samt å trekke ut essensiell informasjon. Vi tror en rapportmal 
også vil gjøre det lettere for oppdrettsselskapene og for konsulentselskaper som skal skrive 
rapporten. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Cecilie Kristiansen Hilde Skarra 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   

http://www.norge.no/
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