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Innledning
Dethar siden2009vært gjennomførten systematiskmiljøovervåkingvedAFMiljøbaseVats
(AFMBV).NIVAhargjennomførtovervåkingenogfølgendemålingerharvært inkludert:

• Vannprøverfra renseanlegg
• Vannprøverfra brønneri kaidekket
• Prøverav jord/grunn
• Vannprøverfra bekkerogelver
• Prøverav fisk(torsk,flyndreogbrosme),blåskjellogkrabbe
• Prøveravetasjemoseogtilhørendeoverflate-jordprøver
• ROVundersøkelseri sjø
• Sedimentundersøkelseri sjøinkludertmiljøgifter,økotoksikologisketesterogbunnfauna
• ForekomstavNORMi krabbe,sedimentogvannfra renseanlegget

Allemålingenehar ikkeværtgjennomførtårlig,menetter enplansomble satt oppvedstarteni
2009.Miljøovervåkningsprogrammetharværtomfattendeogdekketbådeovervåkingog
utslippskontroll. Fra2015vil utslippskontrollikkeværeen delavmiljøovervåkningsprogrammetmen
rapporteresseparat. Tabell1 viseroversiktovermålingerogårstallfor gjennomføring.

Tabell1. Oversiktovermålingeroggjennomføringsår for miljøovervåkingenvedAFMiljøbaseVatsfra 2009til 2014.

Måling 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vannprøver fra renseanlegg x x x x x x

Vannprøver fra brønner i kaidekket x x x x x x

Prøver av jord/grunn x x x x

Vannprøver fra bekker og elver x x x x

Prøver av fisk (torsk, flyndre og brosme), blåskjell og krabbe x x x x x x*

Prøver av etasjemose og tilhørende overflate-jordprøver x x x x x

ROV undersøkelser i sjø x x

Sedimentundersøkelser i sjø inkludert miljøgifter, økotoksikologiske
tester og bunnfauna

x x

Forekomst av NORM i krabbe, sediment og vann fra renseanlegget x x x x x

* Kunkrabbeogblåskjell
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Miljøovervåking sprogram fra 2015
Sidendet er et etablert overvåkingsprogramvedAFMBVmedgrunnlagsdataogovervåkingsdataover
flere år dannerdette et godtgrunnlagfor å utarbeideovervåkingsprogrammetfremover.Deter også
påvistgjennomeksisterendeovervåkingsprogramat tilstandeni vannforekomstener god til meget
god for fiskogskalldyr(sistundersøkt2013).Forsedimentsombleundersøkti 2012varierteden
kjemisketilstandenogsåfra god til megetgod, medunntakavTBTverdier(mendette skyldes
forurensningfra før AFDOsetableringi området., gamle synder).Detharogsåblitt gjennomført
tiltak fortløpendebasertpåresultat fra overvåkingen.Basertpåeksisterendedataogerfaringervil
overvåkingsprogrammeti 2015inneholdefølgendeparametere:

AFMBVsregulerteutslippskomponenterer olje/hydrokarbonerogmetaller. Med bakgrunni
regulerteutslippskomponenteri tillatelsen,eksempelfra www.vannportalen.noogtidligere
undersøkelservil følgendeparametereundersøkesi 2015(setabell 2 for oversikt):

• Prøvetakingavmarinesedimentoganalyserefor metaller,TOC,PAHogNORM(deretter
blir tilsvarendeintervallsomtidligerefulgt, dvs hvert 3. år).Analyseavandreorganiske
miljøgifter (eks.PFOS) vurderesbasertpå resultatfra utslippskontroll

• Prøvetakingavblåskjelloganalyserefor metallerogPAHogNORM. Analyseavandre
organiskemiljøgifter(eks.PFOS)vurderesbasertpåresultat fra utslippskontroll.

• Utsettingavblåskjellpåto stasjoner(vedRaunesplussen referansestasjon),og
analyserefor metallerogPAH.

Tabell2. Oversiktovermålingeroggjennomføringsår for miljøovervåkingenvedAFMiljøbaseVatsfra 2015til 2019.

Måling 2015 2016 2017 2018 2019

Prøver av fisk (torsk, flyndre og brosme) x

Sedimentundersøkelser i sjø inkludert metaller, PAH og NORM x x

Prøver av blåskjell for analyse av metaller, PAH og NORM x x x x x

Stasjonerer alleredeetablertgjennomeksisterendeovervåkingsprogram(figur1 og2), for
sedimenterer det seksstasjonerog for blåskjeller det fem stasjoner.
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Figur1. KartoverVatsfjordenmed blåskjellstasjonertegnet inn (karthentet fra Nivas).
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Figur2. KartoverVatsfjordenmedsedimentstasjonertegnet inn (kart hentet fra Nivasmiljøovervåkingsrapportfra 2012 og
visertilstandsklassepåhverstasjon).

Material og metoder

Sediment

Forå sammenlignesedimentvedAFMiljøbaseVatsskaldet tasprøvernærAFMBVogprøverfra
etablertereferansestasjoner.Prøverskaltasmedboxcorerog/ellervanVeengrabb,ogdeøvre2 cm
skalanalyseresvidere.Detskal tasen blandprøveav3-4 prøverfra hverstasjon.

Analyserskalgjennomføresmedakkreditertemetoderogfølgendeanalyserskalutføres:

• Kornfordeling
• TOC
• Metaller
• PAH
• PCB
• TBT
• NORM
• Prioritertestoffer (eks.PFOS)

Resultatenerapporteresogklassifiseresi henholdtil grenseverdierfor klassifiseringog
risikovurderingavmarinesedimenterogsjøvann(KlifTA-2803/2011).Analyseverdiersammenlignes
overår for å sepåtrender.
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Blåskjell

Forblåskjellskaldet samlesinn materialefra seksstasjoner,og20 blåskjell(3-5 cm lange)samlesinn
for hverstasjon.Bløtveveti skjelleneble tatt ut til enblandprøvefra hverstasjon. Prøveneanalyseres
etter akkreditertemetoder og omfatter metaller (arsen(As),barium (Ba),bly (Pb),kadmium(Cd),
kobolt (Co),kobber (Cu),krom (Cr),kvikksølv(Hg),molybden(Mo), nikkel (Ni), sink (Zn),vanadium
(V)), organiskemiljøgifter (PCB,PAH), pesticider, prioriterte stoffer (eksPFOS)og NORM. Dataene
rapporteres årlig og sammenlignes med tidligere analyser og med Miljødirektoratets
klassifiseringssystemTA-1467/1997.

Mattr ygghet

Detvil gjennomføresregelmessigeundersøkelser(cahvert 3. år) for å sjekkemattryggheti fiskog
eventueltkrabbei Vatsfjorden.Fiskogkrabbeer tidligereundersøkti miljøovervåkingsprogrammet,
ogstasjonenevil væretilsvarendetidligereår.

Rapportering
Det lagesen samlet årsrapport for alle overvåkingsparametere,denne skal publiseresseinest1.
februar året etter. Data som fremskaffesi undersøkelseneskal registreresi databasenVannmiljø
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no).
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