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Sammendrag 

I perioden 1885-1888 ble det opparbeidet kanal fra Årsetfjorden til Valen. Kanalen er i dag så grunn at 

den ikke er farbar med båt på fjære sjø. Det er planlagt at kanalen skal mudres slik at den er farbar for 

mindre fartøyer.  

Det skal mudres ned til den gamle steinsettingen. Valgt mudringsdybde er 1 meter under sjøkartnull. 

Totalt mudringsvolum er beregnet til 2500 m3.  

Norconsult har utført grabbprøvetaking i tre posisjoner langs kanalen for å kartlegge den kjemiske 

tilstanden til sedimentene i kanalen.   

Analyseresultatene viser at det ikke er konsentrasjoner som har toksisk effekt på området. Det er 

heller ikke registrerte naturtyper i området som vil bli direkte påvirket av tiltaket.  

Denne rapporten gir utfyllende informasjon samt ivaretar krav i søknadsskjema fra Fylkesmannen i 

Nordland. Rapporten kan benyttes som grunnlag for søknad til Fylkesmannen om tillatelse til mudring i 

kanalen.  
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 Innledning 

 Bakgrunn 

I perioden 1885-1888 ble det opparbeidet kanal fra Årsetfjorden til Valen. Kanalen er i dag så grunn at 

den ikke er farbar med båt på fjære sjø. Det er planlagt at kanalen skal mudres slik at den er farbar for 

mindre fartøyer.  

Det skal mudres ned til den gamle steinsettingen. Det skal mudres til kote -2,75 NN1954. Totalt 

mudringsvolum er beregnet til 2500 m3.  

Norconsult har fått i oppdrag av Bindal kommune å utarbeide søknad til Fylkesmannen i Nordland for 

mudring i kanalen. Som en del av oppdraget inngår en miljøteknisk kartlegging av sjøbunn i berørte 

områder hvor mudringen vil pågå.  

Mudringsmassene er tenkt deponert på land.  

Figur 1 viser et oversiktskart hvor området som skal mudres er markert med rød pil, samt innrammet i 

rød sirkel på flyfotoet i figuren.  

 

Figur 1: Oversiktskart over området som er planlagt mudret (rød pil) /1/.  

 Myndighetskrav 

Alle tiltak som omfatter mudring1 fra skip/fartøy er søknadspliktige basert på et generelt forbud mot 

mudring nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 22. Mudring fra land kan være søknadspliktig etter 

forurensningsloven dersom det medfører skade eller ulempe for miljøet.  

                                                      
1 Forurensningsforskriftens kapittel 22 definerer mudring som «enhver forsettlig forflytning av masser 
fra bunnen, herunder slamsuging, forskyvning eller fjerning av bunnsedimenter.  
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 Lokale forhold (kapittel 2.2 i søknadsskjema til 

Fylkesmannen i Nordland) 

 Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller 

nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan 

berøres av tiltaket 

Det er innhentet informasjon om naturverdier fra flere databaser. En oversikt er oppsummert i dette 

delkapittelet. 

Tabell 1 og Figur 2 viser en oversikt over funn som ble registrert ved søk på databasen «Naturbase» i 

det aktuelle området /2/.  

Figur 3, Figur 4 og Tabell 2 viser en oversikt over funn som ble registrert ved søk på databasen 

«Yggdrasil – Plan», temakart «marint biologisk mangfold» (Fiskeridirektoratet) og «Vann-nett» i det 

aktuelle området /3, 4/. 

Tabell 1: Oversikt av funn ved søk på databasene «Naturbase» og Fiskeridirektoratets «Yggdrasil» /2, 3/ 

Søk i relevante databaser Funn Påvirkning til tiltaksområdet 

Arter av stor og særlig stor 
forvaltningsinteresse (grå sirkel) 

Svartbak, fiskemåke,  Utfylling i sjø anses ikke ha 
noen påvirkning på fuglearter.  

Viktige naturtyper (grønn skravur) Grunne strømmer (i sjø)  Tiltaket vil påvirke naturtypen 
med at områdende hvor det 
mudres vil bli noe dypere. 
Mudringen vil ikke ha en negativ 
effekt på naturtypen. 

Kulturminner (R) Kjærstad Nordre og 
Aunestranda 

Observasjonene ligger på land. 
Mudring i sjø vil ikke ha noen 
påvirkning på de aktuelle 
områdene. 

Gyteområde torsk Nordhorsfjord, lokalt viktig 
gytefelt, lave eggtettheter (1) og 
middels retensjon (2), 
gytefeltverdi 3 

Dersom mudremassene spres til 
gyteområdet vil det påvirke 
torskens gyting. Det er for øvrig i 
kapittel 4.6.6 gjort vurderinger 
på spredningsrisikoen. Det 
antas som sannsynlig at 
mudremassene kan spres til 
aktuelt gyteområde. 

Bløtbunnsområde Sømlileira, beskrevet som viktig 
verdi. Beskrevet som 
strandflater av mudderblandet 
sand 

Dersom mudremassene spres til 
bløtbunnsområdet vil det påvirke 
naturtypen. Det er for øvrig i 
kapittel 4.6.6 gjort vurderinger 
på spredningsrisikoen og det 
antas som lite sannsynlig at 
mudremassene spres til aktuelt 
område.  
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Figur 2: Utklipp fra databasen «Naturbase» /2/ 
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Figur 3: Gyteområde for torsk, markert med grå skravur. Grønn skravur sør for bru i Bogen viser til bløtbunnsområde (lysegrønt omriss ved Gangholmen), samt fjorder med 
lavt oksygeninnhold i bunnvannet (mørkegrønt omriss) /3/.
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Figur 4: Aktuelle vannforekomster markert med skravur /4/ 

Ved å gjennomføre et søk på portalen «Vann-Nett» ser man at aktuelle vannforekomster i området er 

«Kjærstadvalen» (markert i grønt i kartutklippet til venstre i Figur 4) samt Årsetfjorden (markert i grønt i 

kartutklippet til høyre i Figur 4). Tabell 2 viser en oppsummering av aktuelle vannforekomster. 

Tabell 2: Oppsummering av funn i vann-nett for «Kjærstadvalen» /4/ 

Funn ID: 0360010400-1-C (Kjærstadvalen) ID: 0343010101-C (Årsetfjorden) 

Risiko for miljømålet ikke nås innen 2021 Ingen risiko Ingen risiko 

Økologisk tilstand Antatt god Antatt god 

Kjemisk tilstand Udefinert Udefinert 

Vannkategori Kyst Kyst 

Vanntype Beskyttet kyst/fjord Beskyttet kyst/fjord 

Oppholdstid for bunnvann Moderat (uker) Lang (måneder/år) 

Strømhastighet Svak (< 1 knop) Svak (< 1 knop) 
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 Planlagte mudringsarbeider (kapittel 3.3-3.8 i 

søknadsskjema til Fylkesmannen i Nordland) 

 Mudringshistorikk 

I perioden 1885-1888 ble det opparbeidet kanal fra Årsetfjorden og Valen /5/. 

Det er ikke utført mudring i etterkant av etableringen av kanalen.  

 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket 

Kanalen ble bygd med en dybde 1,57 under antatt sjøkartnull. I løpet av de siste 130 årene har det 

vært ca. 0,6 meter landheving. Kanalen er i dag så grunn at en ikke er farbar på fjære sjø. Av den 

grunn er det ønskelig å mudre kanalen slik at akseptabel dybde på kanalen er 1 meter under laveste 

astronomiske tidevann /5/. 

 Mudringens omfang 

For å oppnå en akseptabel dybde på 1 meter under laveste astronomiske tidevann må det mudres til 

kote -2,75 NN1954. Total lengde av kanaler og mellomliggende, dypere områder, utgjør 1,9 km. 

Oppmåling av sjøbunnen viser i alt 5 strekninger der det må utføres mudring for å oppnå akseptabel 

dybde. Lengdene av strekningene varer fra 40-450 meter, til sammen 1120 meter. Mudringsdybden er 

inntil 1,1 meter. Mudring til den gamle steinplastringen vil gi en bredde på ca. 2,3 meter i bunnen av 

kanalen og 8 meter bredde ved sjøkartnull. Mudringsvolumet er beregnet til ca. 2500 m3 /5/. 

Figur 5 viser en oversikt over området hvor det er behov for mudring i kanalen (rød linje) samt estimert 

mudringsdybde. 
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Figur 5: Skisse over planlagte mudrearbeider (rød strek) med estimert mudringsdybde 
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 Mudringsmetode 

Mudringsmetode er ikke valgt pr. dags dato. Entreprenør vil stå fritt til å velge. Aktuelle 

mudringsmetoder er:  

❖ Mudring fra land ved bruk av gravemaskin 

❖ Mudring fra lekter ved bruk av gravemaskin 

 Anleggsperiode 

Anleggsperioden er planlagt fra 1. desember 2017 til 15. mai 2018.  

 Hvordan er sedimentene planlagt disponert 

Sedimentene er planlagt deponert på godkjent deponi på land.  
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 Miljøundersøkelse (kapittel 3.9-3.15 i 

søknadsskjema til Fylkesmannen i Nordland) 

 Sedimentenes finstoffinnhold 

I forbindelse med grabbprøvetakingen ble det sendt inn prøver til finstoffanalyse. Figur 8 viser en 

oversikt over de tre prøvestasjonene som ble prøvetatt med grabb. Tabell 3 viser bilder fra de tre 

prøvestasjonene. Man kan se at det i prøvestasjon NO1 var svært grove masser med innslag av 

biologi (kråkeboller, skjell etc). Det var sterk strøm i området ved NO1. I de to andre prøvestasjonen 

var det finere masser. Strømforholdene ved NO2 og NO3 var forholdsvis rolige. 

Figur 6 viser en oversikt over kornfordelingsanalysene tilhørende NO1-NO3. Det er viktig å presisere 

at alt i størrelsesorden over 63 µm er klassifisert som sand. Massene i NO1 er i hovedsakelig i 

størrelsesordenen > 5 cm.  

Det ble i tillegg tatt en utvidet kornfordelingsanalyse på en samleprøve av NO2 og NO3. Figur 7 viser 

en oversikt over resultatet fra den fullstendige kornfordelingsanalysen fra NO2 og NO3.    

Tabell 3: Bilde fra de tre prøvestasjonene på sediment 

   

NO1 (kast 1+2+3) 

• Grove masser 

• Mange kast uten å få 
opp relevant 
prøvematerialet 

• Funn av kråkeboller og 
skjell 

• Forkalket stein 

• Ca. 2-2,5 meters dybde 

NO2 (kast 2) 

• Kast 1: grålig leire (ingen 
lukt) 

• Kast 2-4: noe møkere 
leire, H2S-lukt 

• Ikke funn av biologi i 
prøvene 

• Ca. 2,5 meters dybde 

NO3 (kast 2) 

• Kast 1+2: grålig leire, 
ingen lukt 

• Kast 3+4: Noe grovere 
leire/sand + 
skjellfragmenter, ingen 
lukt.  

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5174777   Dokumentnr.: 5174777-RIM-001   Versjon: J01 

Miljøteknisk vurdering av inngrep i sjøbunn  |  Bogen, Bindal kommune 

 

 

2017-09-19\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\steinkjer\517\47\5174777\5 arbeidsdokumenter\53 rim\5174777-rim-

001_miljøteknisk vurdering_2017-10-06.docx 
2017-10-06  |  Side 14 av 32 

 

 

Figur 6: Kornfordeling NO1-NO3 
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Figur 7: Full kornfordelingsanalyse fra prøvestasjon NO2 og NO3 
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 Strømforhold på lokaliteten 

I forbindelse med prøvetakingen av sediment ble det registrert sterk strøm i nærhet til bru (ved NO1), 

men mindre strøm lengst nord i kanalen (ved NO2 og NO3).  

 Aktive og/eller historiske forurensningskilder 

Det er ingen aktive eller historiske forurensningskilder i området som er registrert i Miljødirektoratets 

grunnforurensningsdatabase /6/.  

I området er det pr. dags dato kun utleie av fiskebåter til turisme som har tilholdssted i Bogen 

(kanalen). På land er det en butikk og en bensinstasjon samt utleieleiligheter til fisketurismen. Aktuell 

bebyggelse ligger ved prøvestasjon NO1.   

 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser 

Tirsdag 5. september ble det gjennomført grabbprøvetaking i tre prøvestasjoner tilknyttet de 

kommende mudrearbeidene. Figur 8 viser en oversikt over plasseringen til de tre prøvestasjonene 

(NO1-NO3). 
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Figur 8: Gjennomførte prøvetakingsstasjoner
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Det ble tatt ut prøvematerialer fra fire kast pr. prøvestasjon. I prøvestasjon NO1 ble grabben kastet ut 

flere ganger da det grunnet sterk strøm og grovt materialet ikke var mulig å få opp prøvematerialet ved 

hvert kast.  

En blandprøve fra hver prøvestasjon ble sendt inn til analyse for TOC, metaller, TBT, PAH- og PCB-

forbindelser samt enkel kornfordeling. I tillegg ble en blandprøve av NO2 og NO3 sendt inn til full 

kornfordelingsanalyse.  

 Forurensningstilstand på lokaliteten 

Analyseresultatene er klassifisert i henhold til gjeldende tilstandsklasser med fargekoder som vist i 

Tabell 4. Analyseresultatene fra prøvetakingen er gjengitt i Tabell 5.    

Analyseresultatene viser verdier i tilstandsklasse 1 og 2. I tillegg er det enkelte parameter som har en 

høyere deteksjonsgrense enn tilstandsklasse 1 (henholdsvis tilstandsklasse 2 og 3). Disse er 

fargekodet med grå i Tabell 5.  

Området kan derfor «friskmeldes» mht forurensningsforbindelsene som er analysert. 

Massene er tenkt deponert på land. Entreprenøren er ansvarlig for korrekt håndtering av 

mudremassene og levering til godkjent deponi.   

Fullstendig analyserapporter er gitt i vedlegg 1.  

Tabell 4: Klassifiseringssystem for metaller og organiske miljøgifter /7/ 
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Tabell 5: Analyseresultater fra sedimentprøvetakingen klassifisert iht. M608/2016 /7/  

 

NO1 Sediment NO2 Sediment NO3 Sediment

Høyeste kl andre miljøgifter (eks dioksiner)

Tørrstoff (E) % 84,5 68,4 80,7

Vanninnhold % 15,5 31,6 19,3

Kornstørrelse >63 µm % 98 64,4 99,7

Kornstørrelse <2 µm % <0.1 1 <0.1

Kornfordeling se vedl.

TOC % TS 0,15 0,71 0,24

Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10

Acenaftylen µg/kg TS <10 <10 <10

Acenaften µg/kg TS <10 <10 <10

Fluoren µg/kg TS <10 <10 <10

Fenantren µg/kg TS <10 <10 <10

Antracen µg/kg TS <10 <10 <10

Fluoranten µg/kg TS <10 16 <10

Pyren µg/kg TS <10 12 <10

Benso(a)antracen^ µg/kg TS <10 <10 <10

Krysen^ µg/kg TS <10 <10 <10

Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS <10 12 <10

Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS <10 <10 <10

Benso(a)pyren^ µg/kg TS <10 <10 <10

Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS <10 <10 <10

Benso(ghi)perylen µg/kg TS <10 11 <10

Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS <10 <10 <10

Sum PAH-16 µg/kg TS n.d. <100 n.d.

Sum PAH carcinogene^ µg/kg TS <100 <100 <100

PCB 28 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50

PCB 52 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50

PCB 101 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50

PCB 118 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50

PCB 138 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50

PCB 153 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50

PCB 180 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50

Sum PCB-7 µg/kg TS <4 <4 <4

As (Arsen) mg/kg TS 0,6 <0.5 3

Pb (Bly) mg/kg TS 3 2 2

Cu (Kopper) mg/kg TS 3,1 3 1,6

Cr (Krom) mg/kg TS 9,1 4,3 7,7

Cd (Kadmium) mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.01 0,02 <0.01

Ni (Nikkel) mg/kg TS 5,7 3,8 7,5

Zn (Sink) mg/kg TS 18 7,9 12

Tørrstoff (L) %

Monobutyltinnkation µg/kg TS <1 <1 <1

Dibutyltinnkation µg/kg TS <1 <1 <1

Tributyltinnkation µg/kg TS <1 <1 <1

Parameter Enhet
Målt sedimentkonsentrasjon, Csed
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 Risikovurdering 

 Forurensning 

Den kjemiske sammensetningen av sedimentene anses som rent mht forurensningsparametere som 

er analysert. Det vil ikke være behov for spesielle avbøtende tiltak knyttet til forurensningsspredning 

under mudringen. 

 Biologiske verdier 

Det er for øvrig registrert et gyteområde for torsk nordøst for tiltaksområdet, samt bløtbunnsområde og 

en fjord med lavt oksygeninnhold i bunnvannet sør for tiltaksområdet.  

Det vil ikke være en fare for toksisk påvirkning i sjø, men en generell spredning av partikler i 

forbindelse med tiltaket kan påvirke nærliggende områder (gyteområde i nord og bløtbunnsområde i 

sør).  

I sør er det registrert grove masser, så det antas at spredningen av finstoff fra området tilknyttet NO1 

(og generelt mudring i området ved brua) vil være liten. I områdene tilknyttet prøvestasjonene NO2 og 

NO3 var massene mer finkorning og fare for spredning av finstoff er derfor større.  

Avstanden fra mudringsområdet ved NO3 til markert gytefelt for torsk er ca. 950 meter. Dybde ned til 

mudringsnivå er ca. 2-2,5 meter. Avstanden fra mudringsområdet ved NO1 til bløtbunnsområdet er ca. 

300 meter. Dybde ned til mudringsnivå er ca. 2,5-3 meter.  

 Spredningsvurdering med hensyn på biologiske verdier 

 Strømning 

Det er ikke målt strømning i tiltaksområdet, men dersom man ser på verdier hentet ut fra Vann-nett 

(Tabell 2) ser man at det er svak strømning i området (< 1 knop). I forbindelse med prøvetakingen ble 

det observert noe strømning (tidevannspåvirket) i området ved brua.  

 Sedimentenes synkehastighet 

Sedimentenes synkehastighet er estimert i Stokes lov. Følgende synkehastigheter er estimert: 

❖ Leire: 10 cm/døgn 

❖ Silt: 10 m/døgn 

❖ Sand: 60 m/døgn 

 Vurderinger av spredningsfare 

Det estimerte mudringsvolumet er satt til ca. 2500 m3. Ved å gjøre et konservativt estimat antas det at 

ca. 10 % av mudringsvolumet vil spres i forbindelse med mudringstiltaket. Totalt spredningsvolum 

utgjør da ca. 250 m3.  

Det antas at sand vil sedimenteres før det når gyteområdet slik at det kun er siltfraksjonen som utgjør 

en spredningsfare mot gytefeltet. Figur 7 viser en oversikt over kornfordelingen fra massene ved 

prøvestasjon NO2 og NO3. %-vis silt-innhold er 5,14 %.  
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Total mengde silt som utgjør en spredningsfare vil da være ca. 12,85m3.  

Ved å bruke synkethastighet fra Stokes lov for silt, dybde til bunn kanal (ca. 2-4 meter), dybde 

gyteområdet (ca. 20-40 meter) samt en antatt gjennomsnittlig strømningshastighet på 0,5 knop antas 

det at finere sedimenter kan spres til aktuelt gytefelt i nord. Tiltak for å hindre spredning vil være 

aktuelt for å redusere miljørisikoen. 

Da det er grovere masser sør i kanalen og det er grunne forhold anses spredningsmuligheten av silt til 

bløtbunnsområdet i sør som mindre. Tiltak for å hindre spredning anses ikke som nødvendig for å 

beskytte denne naturtypen. 

 Avbøtende tiltak 

Det anbefales å sette krav til at det graves med lukket grabb ved mudring dersom arbeidene utføres i 

kritisk fase av gyteperioden til torsken. Den kritiske fasen i gyteperioden anses å være i slutten av 

gyteperioden (selve gyteperioden er februar til april langs norskekysten). I den første tiden av 

gyteperioden lever eggene fritt i vannfasen. Klekking til yngel skjer først i slutten av april og det er først 

da tilslamming av bunnen kan være et problem for yngelen /8/.  

Siltgardin er vurdert, men anses som ugunstig i dette tilfellet. Erfaringsmessig kan siltgardin bli trukket 

opp fra bunnen, eller trekkes ned som følge av drakrefter som oppstår ved strømning på hastigheter 

ned til 0,4-0,6 m/s.  

Dersom arbeidene utføres i perioden utenom gyteperioden er det ikke behov for avbøtende tiltak.   
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 Konklusjon og videre anbefalinger 

Sedimentene i området er klassifisert som rene masser uten toksiske effekter. Det er identifisert 

marine naturverdier som kan påvirkes av tiltaket; gjelder gytefelt for torsk i Nordhorsfjord. 

Spredningsvurderingen tilsier at det er en liten risiko for at silt og evt. leirfraksjoner fra sedimentene 

spres mot det registrerte gytefeltet i nord. Det vil da være behov at arbeidene utføres med lukket 

grabb. Det er kun aktuelt med avbøtende tiltak dersom arbeidene utføres i den kritiske gyteperioden til 

torsk (april). Det foreslås at mudrearbeidene starter lengst nord i kanalen slik at man er ferdig med 

mudrearbeidene nærmest gyteområde før den kritiske gyteperioden.  

Entreprenøren er ansvarlig for å håndtere mudremassene i henhold til gjeldende lovverk. Massene 

forutsettes deponeres på godkjent mottak på land.  

Det er ikke utført prøvetaking i sjø på andre områder slik at man kan ikke dumpe mudremassene i sjø 

uten at det gjøres supplerende prøvetaking, samt en ny søknad til Fylkesmannen i Nordland for evt. 

dumping av masser i sjø.   
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Vedlegg 1 – Fullstendig analyserapport (ALS) 
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Søknadsskjema Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag (Fylkesmannen i Nordland) 

 

Vedlegg 2 

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Bogen II 



 







Fra: Stokkan Tonje[Tonje.Stokkan@norconsult.com]
Dato: 10.10.2017 09:13:56
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: FMNT Postmottak; postmottak@fiskeridir.no; nordland@fiskarlaget.no; post@norgeskystfiskarlag.no;
postmottak@uit.no; post@vm.ntnu.no; post@nfk.no; samediggi@samediggi.no; post@kystverket.no; Kjell Andersen; Knut
Toresen; Killie Barbro
Tittel: Søknad mudring i Bogen (Bindal kommune)

Hei,
 
Vedlagt ligger søknadsskjema for mudring i Bogen, Nordland kommune.
 
Fylkesmannen i Nord‐Trøndelag er på kopi på denne epost da tiltaket skjer på grensen mellom Nordland og Nord‐
Trøndelag. Derfor til informasjon.
 
Ta kontakt med undertegnede om det er noe uklart.
 
Tonje Stokkan
Teamleder Miljørådgivning
M.Sc. Miljøgeologi
Mob: +47 93 00 84 73
tonje.stokkan@norconsult.com

Norconsult AS
Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim
Tel: +47 67 57 10 00
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any
such viruses in this message or any attachment.
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