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Næringsvirksomhet i fjorder 
– har vi kontroll?



© www.akvaplan.niva.no

-Et forskningsbasert aksjeselskap

i

- gruppen



Noe av aktiviteter som påvirker fjorder

• Menneskelig avløp

• Havbruk

• Gruvevirksomhet

• Skipstrafikk

• (Turistvirksomhet)

• Overvåking

• Miljøkvalitet



Utbygging av Tromsø øy – 15 % arealøkning siden 1960-tallene

Foto: Lars Henrik Larsen

• Økt til 21.7 km2 
de siste 40 år

• Innbyggertallet
fordoblet – nå 40 
000 mennesker

• Krav til vann og
avløp

• Mange langtids
overvåkings-
stasjonene er
bygget over



Faste overvåkningsstasjoner

• Stasjoner etablert I tidlig 1990-talls

• Overvåket med jevne mellomrom

• Tromsø kommune

• Vurdering av miljøtilstand

• Utarbeidelse av tiltak



Tromsøsund – utslipspunkter 2002 - 2006

• 2002 –
vurdering av
påvirkning

• Innføring av
renseanlegg

(data fra
Tromsø 
Kommune)

 

 

 



Hva betyr utbygging for havbunnen?

"Tromsøs største dritjobb" - iTromsø

Tomasjord renseanlegg. Bilde: Steinsvikarkitekt

Økt utslipp - økt belastning på havbunn

Kan bli behov for utbygging av renseanlegg
- Sekundærrensing?
- Plassbehov – hvor finne tomter?



EU Vannrammedirektiv



Overvåkningsstasjoner
kyst

Fysiske og kjemiske analyser

Bunndyrsindekser

Miljøhelsetilstand

Tiltak ved behov





Marine infauna

Pearson and Rosenberg, 1978
Rosenberg, 2001

Ecosystem implications of
faunal change

- Local vs. large-scale

- Depends on stressor



Bare noen ti-år tilbake I tid

• Grunne anlegg

• Beskyttet farvann

• Dårlig vannutskiftning

• Opphopning av material 
under merdene

• Toksiske forhold for fisk

• Dårlig vekst, skydom osv.

• Oksygenmangel ved bunnen
og bunnvann.



Organisk belastning





Akvakultur – full fart inn i blå vekst

Verdens befolkning
estimeres til å øke

9.8 milliard innen 2050
(UN-DESA)

Ikke nok landmasse til nok
økning i landbruk

Ville bestander omtrent
maksimalt utnyttet
allerede

Verdens mat må i økende
grad komme fra dyrking av
havet

Mange miljøtiltak: 
- oppsamling av utslipp, lusebehandling, sikrere merder osv.



Påvirkningsgradienter ved store anlegg

50 m 100 m 200 m 350 m 500 m 800 m



Skipstraffikk

26. Mars 2019. www.marinetraffic.com

Ordinære utslipp

Grunnstøting

Risiko for utslipp av
olje og diesel



Eksempel: Hvitsjøen utslipp av tungolje 2003; 2007.

• Sampling and follow-up
• Oil compounds in habitats
• Biota
• Benthos, fish, birds etc.

Norsk-Russisk
samarbeid



Skjervøy 14-17.12.13
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180.000 L til sjø 



Skjervøy 14-17.12.13
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48.000 L fra sjø 



foto: Kystverkets overvåkningsfly



Foto: Kjetil Sagerup

Skjervøy 10.01.14
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Foto: Kjetil Sagerup

Skjervøy 27.02.14
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Fysisk nedslamming – hva skjer?



No visible impacts



Gruvevirksomhet

• Avfall

• Sjødeponier

• Deponering
inorganiske
partikler

• Endring på
havbunnen



Gruvedrift
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Slurry

Sea 

deposite
Én datamaskin = 

30 tonn avfall
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Sjødeponi

© www.akvaplan.niva.no



Resultatet ligner et submarint delta



Eksempel fra Stjernsund

Faste overvåkingsstasjoner

Biologiske og kjemiske
analyser

Følger med utvikling over 
tid

Ca. 2 km utbredelse av
nedslamming



Eksempel – nedslamming (16 m dyp)

  



Konklusjoner

• Mennesker i miljøet

• Målet er bærekraftig
samspill

• Overvåkning lokalt, 
nasjonalt og
internasjonalt

• Påkrevde tiltak


