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”Utslipp” fra Sjøtroll Havbruk AS anlegg i Bruvik var furupollen 
 

Rådgivende Biologer AS ble onsdag 16.juni spurt om å ta prøver av og analysere et ”gult 
stoff” som fløt på sjøen ved Sjøtroll Havbruk AS sitt anlegg ved Bruvik i Osterøy. 
Utgangspunktet er at Kurt Oddekalv har fått mye oppmerksomhet i media knyttet til en 
påstand om at det fra anlegget skal være sluppet ut fiskeensilasje og fiskefett som er tilsatt 
maursyre, og sannsynligvis med store mengder fiskemedisin. På grunnlag av dette anmeldte 
Oddekalv Sjøtroll Havbruk AS for akutt forurensning og brudd på lov om vern mot 
forurensning. Vedlagte notat oppsummerer en faglig nøytral innsamling og analyse av dette 
stoffet som fløt på sjøen, der følgende er konklusjonen. 
 
Rådgivende Biologer AS, ved cand.scient Bjart Are Hellen, besøkte Bruvik formiddagen 
onsdag 16.juni, og samlet inn tre forskjellige prøver av det som lå i overflaten i området. Det 
var betydelige mengder av partikler / stoff som fløt oppå og som var samlet langs land. 
Mikroskopering av stoffet viste at dette i all hovedsak var pollen av furu. Mikroskopering er 
foretatt av botaniker dr.scient Per Gerhard Ihlen her hos oss. Det var også en del alger fra 
sjøen som var klistret inn i dette stoffet, men dette er heller ikke unaturlig på denne tiden av 
året da fjorder og kystvannet stedvis farges turkis av slike alge-oppblomstringer. Det var 
ingen andre strukturer eller stoffer som dominerte i dette materialet, og det ble derfor heller 
ikke levert til kjemisk analyse. 
 
Medieoppstyret og anmeldelsene den siste uken rundt denne episoden synes å være ute a 
proporsjon, særlig fordi slike ansamlinger av furupollen skjer årvisst når været er tilsvarende. 
Sjøtroll Havbruk AS sine egne beskrivelser av situasjonen er herved bekreftet; dette er 
naturlig forekommende pollen og ikke ulovlige utslipp fra fiskeanlegget. 
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VEDLEGG: Beskrivelse av polleninnsamling ved Bruvik i Osterøy 16.juni 2010. 
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Beskrivelse av polleninnsamling ved Bruvik i Osterøy 16.juni 2010. 
 
Rådgivende Biologer AS, ved 
cand.scient Bjart Are Hellen, 
besøkte Bruvik formiddagen 
onsdag 16.juni, og samlet inn 
tre forskjellige prøver av det 
som lå i overflaten i området. 
Stedene er vist i kartet til 
høyre, og posisjonene er vist i 
oversikten under.  

 
 
Det var lite vind ved 
prøvetakingen, og det var 
betydelige mengder som var 
akkumulert i strandsonen. 
Dette er vist i bildene under. 
 

Sted Posisjon 
1 32 V 317887 6709049 
2 32 V 317140 6709387 
3 32 V 317453 6709334 

 

  
 

.
Det lå store mengder pollen i sjøen ved sted 1 og sted 2, og dette er prøvetatt og analysert. 
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Prøvene som ble samlet inn, ble inneholdt i størrelsesorden desiliter av stoffet, og ble tatt med til 
laboratoriet og mikroskopert av botaniker dr.scient Per Gerhard Ihlen her hos oss. Prøvematerialet 
inneholdt i all hovedsak pollen av furu (Pinus sylvestris). Furu er vindpollinert og pollenkornene har 
to mørke luftsekker som gjør at de både flyter på vann og dessuten fraktes lett med vinden. 
Pollenkornene er omtrent 50-60 µm / 0,05 – 0,06 mm store på langs og forekommer i meget store 
mengder.  
 
Det var også en del alger fra sjøen som var klistret inn i dette stoffet. Algene er kiselalger som er 
vanlige i våroppblomstringen, og heter Thalassionema nitzschioides. Kiselalger dominerer på denne 
tiden av året da fjorder og kystvannet stedvis farges turkis av oppblomstringer av den runde kiselalgen 
Emiliana huxleyi. Det var ingen andre strukturer eller stoffer som dominerte i dette materialet, og det 
ble derfor heller ikke levert til kjemisk analyse. 

 

 
Mikroskopbilde av innsamlet materiale, fullstendig dominert av furupollen 50-60 µm store. 

 


