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Sammendrag
Kinn kommune utarbeider kommuneplanens arealdel for hele kommunen. I den forbindelse er Norconsult
engasjert for å kartlegge tareskog- og skjellsandforekomster i 9 områder der det planlegges utfylling i sjø.
Visuell kartlegging av forekomster i hvert område ble gjennomført ved bruk av ROV, og videomateriale ble
gjennomgått i etterkant for å verifisere forekomstenes utstrekning. Mulige effekter av tiltak på nærliggende
tareskog- og skjellsandforekomster ble vurdert i hvert område.
Utfylling i områder 7 og 8 ble vurdert til å medføre «sterk forringelse» av naturtypen tareskog i området.
Denne påvirkningen har bakgrunn i at over 50% av estimert forekomst vil bli tapt ved utfylling. Utfylling av
foreløpig areal i område 3 og 6 vil medføre «noe forringelse», men ettersom områdene er en del av samme
tareskogforekomst, vil total påvirkning på denne avhenge av utfyllingsgraden i begge områder. Ved valg av
endelige utfyllingsområder, bør det vurderes å begrense antall utfyllingsområder, størrelse på
utfyllingsområder og/eller totalt utfyllingsvolum. Det bør også vurderes hva området skal brukes til, mengde
skipstrafikk og eventuelle utslipp.
Tareskogforekomstene i områder 1, 2 og 5 utgjør en liten del (<1%) av den totale forekomsten, som er av
betydelig størrelse. Utfylling i disse områdene vurderes til å ha liten konsekvens for den totale forekomsten
på lang sikt. I område 4 overlapper tiltaksområdet i liten grad med tareskogforekomsten, og utfylling vurderes
til å ha liten konsekvens. Fordi denne forekomsten er av liten størrelse, bør påvirkning under anleggsfasen
begrenses i og utenfor tiltaksområdet, f.eks. med bruk av partikkelsperre.
Skjellsandforekomstene i område 5 og 9 blir vurdert til å påvirkes i liten/ingen grad av tiltakene.
Det bør bemerkes at observasjoner fra felt tilsier at tareskogforekomstene rundt Måløy generelt er
underestimert. I tillegg er det, på grunn av sjøbunnstopografien, begrensninger innenfor hvert område for
hvor utfylling kan forekomme. Derfor er det usannsynlig at 100% av tiltaksområdene reelt sett vil utfylles.
Dette medfører noe usikkerhet rundt beregningene gjort i denne rapporten.
Ettersom det per dags dato finnes lite detaljert informasjon om planlagte tiltak, ble det i denne rapporten
vurdert generelle avbøtende tiltak for utfylling i sjø. Disse innbefatter bl.a. bruk av partikkelsperre for å
redusere nedslamming av tareskog og skjellsand, samt. anbefalinger rundt tidsrom for utfylling og
utfyllingsmasser.
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1

Innledning

Kinn kommune utarbeider for tiden kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Norconsult er engasjert
for å gjennomføre vurderinger av utvalgte områder med registrerte større tareskog- og
skjellsandforekomster, der det er ønsket å utføre tiltak i sjø. Oppgaven går ut på å avgrense forekomstene
innenfor utvalgte områder (Figur 1), og å vurdere mulige konsekvenser av planlagte tiltak på hver lokalitet for
nærliggende tareskog- og/eller skjellsandforekomst. Det vil også greies ut om mulige avbøtende tiltak som
kan begrense negative effekter av anleggsfasen og utfyllingstiltak generelt.

Figur 1. Oversiktskart over tiltaksområdene (1-9) i nærhet til tareskog- og skjellsandforekomster rundt Måløy
i Kinn kommune.

1.1

Tareskogforekomster

Den marine naturtypen tareskog innbefatter sammenhengende sublittorale områder bevokst med tarearter
som stortare (Laminaria hypoerborea) og sukkertare (Saccharine latissima) (1). Stortareplanter kan bli opptil
3 meter høye og kan danne et tredimensjonalt nettverk som fungerer som habitat for mange andre arter (2).
Andre tarearter, som sukkertare og fingertare (Laminaria digitata) kan danne lignende tett vegetasjon (2).
Det er utfordrende å se forskjellen mellom stortare og fingertare ved visuelle undersøkelser. Det er i denne
rapporten valgt å definere alle slike tareblader som stortare, ettersom registreringer i Naturbase tilsier dette.
Det er likevel viktig å poengtere at det kan være både stortare og fingertare i område.
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Ulike tarearter har ulike krav til vannbevegelsesenergi. Stortare vokser gjerne i mer strøm- og bølgerike
områder enn sukkertare, som trives i mer beskyttede områder som skjærgård og fjordmunninger (1).
Tareskog vokser på hardbunn, ikke på sand- eller grusbunn.
Tareskog er blant de mest produktive økosystemene på jorda, og er ofte preget av stort artsmangfold av
planter og dyr (1). Unge livsstadier av torsk (Gadhus morhua), lyr (Pollachius pollachius) og sei (Pollachius
virens) er tilknyttet tareskogområder, i tillegg til ulike arter av snegler, krabbe, hummer og sjøfugl.
Tareplantene er dessuten vert for ulike påvekstorganismer, f. eks rød- og grønnalger og mosdyr.
Sukkertareskog lang vestlandskysten er i tilbakegang, som medfører ubalanse i tareskogøkosystemet (1).
Årsakene er ikke klare, men en mulig forklaring er at økning i temperatur og tilførsel av næringssalter
medfører at sukkertaren dør, og at nedslamming og etablering av hurtigvoksende trådformede alger
(algematter) hindrer reetablering (1). Utover dette er nedbeiting av tareskoger forårsaket av kråkeboller et
problem av stort omfang, men ser foreløpig ikke ut til å medføre reetableringsproblemer for tareskogen (1).
I denne rapporten omtales tette tareskogforekomster som «tareskog». Der tareforekomster har mindre tett
vekst, vil dette beskrives.

1.2

Skjellsandforekomster

Skjellsand består i hovedsak av knuste og delvis nedbrutte kalkskall fra marine organismer som snegler,
muslinger, rur, kråkeboller, kalkrørsormer og kalkalger (2). Skjellsandforekomster finnes ofte ytterst på
kysten, der det er nok bølge- og strømenergi i vannet til å knuse skall til mindre fragmenter.
Skjellsand fungerer som habitat for en rik bløtbunnsfauna, og som gyte- og oppvekstområder for flere
fiskearter (2). Krepsdyrarter bruker også skjellsandområder ved skallskifte og til parringsplasser og
foringsområder. Skjellsand regnes som en ikke-fornybar ressurs i et menneskelig tidsperspektiv
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2

Offentlige kartdatabaser

2.1

Vannmiljø

Områdene i denne undersøkelser ligger i vannområde «Nordfjord», og i flere ulike vannforekomster (Tabell 1).
Tabell 1. Oppsummering av informasjon om vannforekomstene i område 1-9, hentet fra Vann-nett (3).
Område Vannforekomst
1-3, 6

4, 7

5

8-9

ID

Økologisk
tilstand
God (lav
presisjon)

Kommentar

Kjemisk tilstand Kommentar

Påvirkning

Udefinert (lav
presisjon)

Liten påvirkningsgrad fra bebyggelse,
punktutslipp renseanlegg.
Svært liten påvirkning fra punktutslipp
industri (skipsverft).
Liten påvirkningsgrad grad: diffus
avrenning fra industri, fiskeoppdrett og
bebyggelse, punktutslipp fra industri,
punkt fra renseanlegg.
Kjent påvirkningsgrad fra industri.
Liten påvirkningsgrad fra bebyggelse,
punktutslipp og fiskeoppdrett
Liten påvirkningsgrad fra bebyggelse,
fiskeoppdrett.
Liten påvirkning fra en fysisk endring
grunnet veikonstruksjon i 2013.

Ulvesundet – Raudeberg

0282012300-1-C

Vågsfjorden

0282011101-C

Moderat (lav
presisjon)

God (lav
presisjon)

Sildegapet

0282000033-C

God (middels
predisjon)

Dårlig (lav
presisjon)

Dårlig: TBT,
nikkel

Nordfjord-ytre

0282011200-C

God (lav
presisjon)

Udefinert

-
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2.2

Naturverdier

Område 1-9 inngår i ulike forekomster med naturtypen «større tareskog med kun stortare» i Naturbase
(Tabell 2). Verdi for forekomstene er enten «A: svært viktig», eller «B: viktig». Alle tareskogforekomstene har
kartlagt som en del av Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Forekomstene er
modellert og avgrenset på bakgrunn av data samlet i felt av NIVA og HI, og ikke validert i felt (4).
Områder 5 og 9 er registrert med skjellsandforekomster av henholdsvis «viktig» og svært viktig» verdi.
Skjellsandforekomstene er også modellert, og inneholder ingen feltregistreringer i Naturbase (4).
Tabell 2: Sammenstilt informasjon om naturtyper på område 1-9, hentet fra Naturbase (4)
Område

Naturtype

ID

Verdi

Registrert dato

Kilde

1, 2, 5

Større
tareskogforekomster
(kun stortare)

BM001
22080

A:
svært
viktig

24.04.2017

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122080

3, 6

Større
tareskogforekomster
(kun stortare)

BM001
22053

B: viktig 24.04.2015

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122053

4

Større
tareskogforekomster
(kun stortare)

BM001
22044

B: viktig 24.04.2015

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122044

5

Skjellsand

BM001
22469

B: viktig 22.06.2014

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122469

7

Større
tareskogforekomster
(kun stortare)

BM001
22032

B: viktig 25.04.2015

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122032

8

Større
tareskogforekomster
(kun stortare)

BM001
22028

B: viktig 24.04.2015

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122028

9

Større
tareskogforekomster
(kun stortare)

BM001
22029

B: viktig 24.04.2015

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122029

9

Skjellsand

BM001
22193

A:
svært
viktig

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM0
0122193

23.06.2014
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3
3.1

Metode
Visuell undersøkelse med ROV

Det ble gjort videoopptak av sjøbunnen 29. og 30. september 2021, ved hjelp av undervannsdronen Blueye
Pioneer (Figur 2). Målet med undersøkelsene var å kartlegge avgrensningen av tareskog- og
skjellsandforekomstene innenfor skisserte tiltaksområder. På hvert område ble det derfor kjørt et antall
transekter som var tilstrekkelig for å vurdere avgrensningen av tareskog/skjellsandforekomstene. Start og
sluttdyp for tareskog og skjellsand på sjøbunnen ble notert i felt og validert ved gjennomgang av
videomateriale i etterkant. Estimerte tareskog- og skjellsandforekomster i tiltaksområdene ble skissert i kart
basert på feltobservasjonene, i kombinasjon med dybdekoter hentet fra Kartverket. For å validere
sammensetning av sjøbunnen på skjellsandlokalitetene (5 og 9) ble det i tillegg tatt en bunnprøve med en
Van Veen grabb (0.025 m2).

Figur 2. Blueeye Pioneer, ROV brukt til visuell kartlegging.

Tareskogforekomstenes verdi ble hentet fra Naturbase (4), og er vurdert basert på kriterier i NIVAs rapport
«Nasjonal kartlegging 2019: Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder
for arter» (2). Vurderinger av påvirkning av tiltakene i de ulike områdene ble gjort ved å beregne hvor stort
areal av den totale tareskog/skjellsandforekomsten (Tabell 2) som påvirkes og/eller tapes ved utfylling. Det
ble vurdert om verdiene til de enkelte forekomstene ville bli redusert ved gjennomføring av tiltakene.
Metodikk for å vurdere dette fulgte Miljødirektoratets veileder «Konsekvensutredninger for klima og miljø M1941». Vurdering av påvirkning for naturtyper fremgår av Tabell 3. Vurderingene gjelder konsekvens etter
fullført tiltak. Inngrep i anleggsfasen er vurdert i kapittel 5 i denne rapporten.
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Tabell 3: Veiledning for vurdering av påvirkning for fagtema naturmangfold. Kilde: M-1941.
Planen eller tiltakets
påvirkning
Naturtyper

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

Bedrer tilstanden ved
at eksisterende
inngrep tilbakeføres til
opprinnelig natur.

Ingen eller uvesentlig
virkning på kort eller
lang sikt

Berører en mindre
viktig del som samtidig
utgjør mindre enn 20
% av lokaliteten. Liten
forringelse av
restareal.

Berører 20–50 % av
lokaliteten, men liten
forringelse av restareal.
Ikke forringelse av viktigste
del av lokalitet.

Berører hele eller
størstedelen (over 50
%). Berører mindre
enn 50 % av areal,
men den viktigste
(mest verdifulle) delen
ødelegges. Restareal
mister sine økologiske
kvaliteter og/eller
funksjoner.

Virkningenes varighet:
Varig forringelse av
mindre alvorlig art,
eventuelt mer alvorlig
miljøskade med kort
restaureringstid (1-10
år)

Virkningenes varighet:
Varig forringelse av
middels alvorlighetsgrad,
eventuelt mer alvorlig
miljøskade med middels
restaureringstid (>10 år)

Virkningenes varighet:
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Eventuelt med
lang/svært lang
restaureringstid (>25
år).

Naturmangfoldloven § 8 setter krav til kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold, herunder krav
om forekomster av naturverdier og effektene av tiltaket. På tidspunktet rapporten ble skrevet, forelå ingen
tilgjengelig informasjon av tiltakenes areal, kun volum. For område 3 ble det opplyst om estimert areal, som
ble brukt for å vurdere påvirkning. For påvirkning for tareskog- og skjellsandforekomster, vil ikke volumet av
det planlagte tiltaket si noe om utstrekningen av utfyllingen, som vanskeliggjør nøyaktig vurdering. På
bakgrunn av dette vurderes eksisterende kunnskapsgrunnlag å være mangelfull. I beregningene i denne
rapporten blir det, i de fleste tilfeller, gått ut ifra at hele tiltaksområdets areal utfylles. Dette er i tråd med førevar-prinsippet etter § 9 i Naturmangfoldloven.
I tilfellene der den observerte tareskogforekomsten stemmer overens med den modellerte, beregnes
andelen tareskog som påvirkes ved utfylling av hele tiltaksområdet. I tilfellene der den observerte tareskogen
er større enn den modellerte, og tareskogforekomsten i området utgjør en stor del av den totale forekomsten
registrert i Naturbase, legges arealet for den observerte tareskogen til det totale arealet for forekomsten som
er oppført i Naturbase. Påvirkningsgrad beregnes i disse tilfellene ut det oppdaterte arealet og basert på at
100% av tiltaksområdene utfylles.
Dybder er korrigert for sjøkartnull, med unntak av på bildene fra Blueeye som viser dybdene observert i felt.
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4
4.1

Resultater
Område 1 – ved Raudeberg

Det ble kjørt tre transekter innenfor området, som er lokalisert ved Raudeberg nordvest i Ulvesundet.
Transekt 1-1 ble kjørt sørover mot brygga, 1-2- ble kjørt vestover i nedre seksjon av området, mens 1-3 ble
kjørt omtrent midt mellom disse (Figur 3). I området er det ifølge kommunen aktuelt med utfylling av masser i
sjø til bruk som næringsareal. Utfyllingsvolum er stipulert til 50 000 m3. Tiltak >50 000 m3 er klassifisert som
«store tiltak» i Miljødirektoratets veileder M350 (5).

Figur 3. Område 1, med ROV-transekter 1-1 til 1-3. Rødt omriss: Utfyllingsområde. Brun skravur: modellert
tareskogforekomst fra Naturbase.
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Transekter område 1

Transekt
Dato
1-1
29.09.21
1-2
29.09.21
1-3
29.09.21

Tidspunkt
Start
Slutt
10:48
10:54
10:59
11:05
11:11
11:17

Dybde (m)
Start
Slutt
8,9
0
20,6
0
23,0
6

Vannstand (sjøkartnull,
cm)
102
101
102

Retning
(grader)
180
280
300

Område 1 ble undersøkt langs tre transekter, der soneringen av algevekst varierte noe. På nordsiden av
brygga ble det observert spredte forekomster av sukkertare og stortare fra ca. 13 meters dybde.
Tareforekomsten her var ikke tett, og omtales derfor ikke som «tareskog». Det ble observert avfall på
bunnen i nærhet til steinfylling ved brygga.
På sørsiden av brygga og innover mot land ble det observert enkeltplanter av stortare og sukkertare
observert fra ca. 23-21 meters dybde. Tett tareskog vokste fra ca. 10-13 meter og inn mot land, men unntak
av ved midten av området der det var steinfylling og ingen tareskog ved 8 meter. Sør i området var det
skjellsand fra ca. 24 meter inn mot tareskogen på 13 meter.
Den dominerende arten var sukkertare, men stortare ble også observert. Bladene var begrodd med mye
begroingsalger, og særlig sukkertaren var preget av å være på slutten av årets vekstsesong.

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskogforekomsten i område 1 er en del av den store forekomsten «Vågsøy-Stadlandet», og har fått verdi
A (svært viktig) i Naturbase (4), fordi den er større enn 500 000 m2. Utformingen til tareskogen i
tiltaksområdet følger omtrentlig den modellerte forekomsten i Naturbase, men nedre voksegrense var ved
noe grunnere vanndyp enn den modellerte.
Forekomsten i tiltaksområdet utgjør en liten del (<1%) av den totale forekomsten på 68 639 295 m2. Utfylling
av masser i hele tiltaksområdet vil medføre tap av hele den lokale forekomsten. Ettersom dette utgjør en liten
andel, vil dette sannsynligvis utgjøre en ubetydelig endring for den totale forekomsten «Vågsøy-Stadlandet»
iht. M-1941.
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Figur 3. Illustrasjonsbilder fra område 1. 1) 9,9 meter. Spredte forekomster av sukkertare, transekt 1-1. 2) 17,8 meter.
Gamle sukkertareblader ved transekt 1-2. 3) 4,6 meter. Begroingsalger på blader av (muligens) stortare, transekt 1-2. 4)
23,6 meter. Gamle sukkertareblader ved transekt 1-3.
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4.2

Område 2 – ved Kapellneset/Barstadvika

Det ble kjørt tre transekter innenfor område 2, som er lokalisert ved Kapellneset på vestsiden i Ulvesundet.
Transekt 2-0 ble kjørt sørover mot Kapellneset, 2-1 ble kjørt vestover mot Kapellneset, mens 2-4 ble kjørt
innover mot verftsområdet (Figur 4). Ifølge kommunen er det aktuelt med utfylling av masser i sjø til bruk
som næringsareal. Utfyllingsvolum er stipulert til 60 000 m3, («stort tiltak» i følge M350) og det er etablert
akva-lokalitet på land. Ifølge planinitaitivet for område 2, tilsendt Norconsult i uke 40, planlegges foreløpig
utfylling opp til kote +3.

Figur 4. Område 2 med ROV-transekter 2-0, 2-1 og 2-4. Rødt omriss: Utfyllingsområde. Brun skravur: modellert
tareskogforekomst fra Naturbase.
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Transekter område 2

Transekt
Dato
2-0
29.09.21
2-1
29.09.21
2-4
29.09.21

Tidspunkt
Start
Slutt
11:26
11:34
11:41
11:57
12:04
12:11

Dybde (m)
Start
Slutt
35,8
0
29
1
26,5
0

Vannstand (sjøkartnull,
cm)
103
103
103

Retning
(grader)
160
280
270

Område 2 var preget av varierende sonering av algevekst. Helt nord i området ble det observert spredte
sukkertareplanter som vokste relativt tett, men ingen tett tareskog. Taren vokste fra ca. 26 meter, og ble
tettere fra 17 meter. Det var tydelige tegn på at sukkertaren var på slutten av vekstsesongen, både nord og
lenger sør i området. Ved 7 meter var det steinfylling inn mot land.
Utenfor Kapellneset var det flekkvise forekomster av både sukkertare og stortare fra 26 meter. Tettheten av
tareplanter økte fra 21 meter. På ca. 9 meter var det et belte der det ikke vokste tare, tilsynelatende dekket
med skjellsand. Innenfor dette belte, ved ca. 8 meter og inn til 2 meter var det tett tareskog med både
sukkertare og stortare.
Lenger sør i området var soneringen for algevekst veldig smal – det var kun et belte med tareskog fra ca. 3
meter og inn mot land. Det var tareforekomster ved dypere vann enn dette (fra ca. 14 meter), men ikke tett
skog. Her var sukkertare den dominerende arten.
På taren vokste det større mengder med rødalger.
Illustrasjonsbilder fra område er vist i Figur 5.

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskogforekomsten i område 2 er en del av forekomsten «Vågsøy-Stadlandet», og har fått verdi A (svært
viktig) i Naturbase (4), fordi den er større enn 500 000 m2. Utformingen til tareskogen innad i tiltaksområdet
følger omtrentlig den modellerte forekomsten i Naturbase, med noen unntak. I følge den modellerte
forekomsten skulle det være tareskog i den nordlige delen av området, men kun flekkvis tette forekomster av
tare ble observert langs dette transektet (2-0). Ved transekt 2-1 var det et belte uten tareskog på rundt 9
meters dybde, men tett skog ved både dypere og grunnere vann. Ved 2-4 var det et smalt belte med
tareskog, omtrent som modellert.
Det er sannsynlig at steinfyllingen på 7 meters dyp nord i området har dekket over tidligere tareskog på
denne dybden, ettersom tareskog ble observert på denne dybden på de andre transektene innenfor
tiltaksområdet.
Forekomsten i tiltaksområdet utgjør en liten del (<1%) av den totale forekomsten på 68 639 295 m2. Utfylling
av masser i hele tiltaksområdet vil medføre tap av hele den lokale forekomsten. Ettersom dette utgjør en liten
del, vil dette sannsynligvis utgjøre en ubetydelig endring for den totale forekomsten på lang sikt.
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Figur 5. Illustrasjonsbilder fra område 2. 1) 19,5 meter. Relativt tett sukkertareforekomst langs transekt 2-0. 2) 16,4 meter.
Sukkertareskog på transekt 2-1. 3) 2,1 meter. Stortare med rødalger på transekt 2-1. 4) 2,3 meter. Stortare med rødalger på
transekt 2-4.
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4.3

Område 3 – ved Skårastranda

Det ble kjørt fem transekter innenfor området, som er lokalisert ved Skårastranda på vestsiden av
Ulvesundet. Transekt 3-1 ble kjørt sørvestover mot land, 3-2 og 3-4 ble kjørt mot skjæret i midten av
området, mot hverandre (Figur 6). 3-6 ble kjørt vestover mot land lengst sør i området, og 3-7 ble lagt til som
ekstra transekt for å vurdere om oppholdet i den modellerte forekomsten kunne valideres. I området er det
ifølge kommunen aktuelt med utfylling av masser i sjø til bruk som næringsareal. Utfyllingsvolum er stipulert
til 400 000 m3. Dette klassifiseres som et «stort tiltak».
I planinitiativet for detaljregulering av område 3, tilsendt Norconsult i uke 40, står det oppgitt av fyllinga er
195 meter lang og mellom 15-45 meter bred. Denne utstrekningen er en foreløpig vurdering, og gir et areal
på mellom 2175 og 8775 m2. Dermed klassifiseres tiltaket som et mellomstort tiltak, og ikke stort ifølge
M350.

Figur 6. Område 3 med ROV-transekter 3-1, 3-2, 3-3, 3-5 og 3-6. Område 6 vises til høyre med
transekter 6-1 og 6-2, og er inkludert på kartet fordi områdene inngår i den samme
tareskogforekomsten. Rødt omriss: Utfyllingsområde. Brun skravur: modellert tareskogforekomst
fra Naturbase.
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Transekter område 3
Tidspunkt

Dybde (m)

Transekt

Dato

Start

Slutt

Start

Slutt

Vannstand (sjøkartnull,
cm)

Retning
(grader)

3-1

29.09.21

12:44

12:54

38,8

0

110

240

3-2

29.09.21

13:10

13:23

40,1

3

116

205

3-4

29.09.21

13:31

13:38

13,0

3

121

320

3-6

29.09.21

13.38

13:52

17,8

0,3

123

290

3-7

29.09.21

13:58

14:05

28,6

1

126

290

I område 3 ble det generelt observert tareskog på dybder mellom 12,3 og 7 meter og inn mot land. Det var
noe varierende sonering, bl.a. rundt skjæret i midten av området. På grunnere vanndybde (fra ca. 4 meter)
var det hovedsakelig stortare, mens på dypere vann var sukkertare dominerende art. Taren var begrodd
med rødalger.
Helt nord i området var det en loddrett fjellvegg og bratt terreng. På toppen av denne veggen ble det
registrert tareskog – her var dybden ca. 8,1 meter. Stortare var dominerende art, og denne var begrodd med
rødalger.
Rundt skjæret i midten av området vokste det tareskog med både sukkertare og stortare, fra ca. 15-10,2
meter og inn mot skjæret. Ved grunnere dyp (ca. 4,5 meter) var det overvekt av stortare. Også her var det
mye rødalger på tareplantene.
Sør for skjæret ble det observert tareforekomster fra ca. 18 meter som ble tettere innover mot der tett
tareskog vokste, fra ca. 7,2 meter. Sukkertare var dominerende art, mens det også her var mer stortare inn
mot grunnere vann (fra ca. 4 meter). Det ble også observert tareskog helt sør i området, men her var det tett
skog først ved noe grunnere vann (ca. 12,2 meter) og inn mot steinfylling ved 6,2 meter.
Illustrasjonsbilder fra område er vist i Figur 7.

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskogforekomsten i område 3 er en del av forekomsten «Ulvesundet», og har fått verdi B (viktig) i
Naturbase (4), fordi den er større enn 10 000 m2 og ligger i et beskyttet kyst- eller fjordområde.
Feltobservasjonene tyder på at det er tareskog i tilnærmet hele tiltaksområdet. Det ble ikke observert
tareskog dypere enn 15 meter.
Ifølge modelleringen i Naturbase består ca. 37% av tiltaksområdet av tareskog, mens det i realiteten er
tareskog i tilnærmet 100% av tiltaksområdet. For å vurdere konsekvensen av utfylling, ble arealet av området
som ikke hadde modellert forekomst, men der det ble observert tareskog (de resterende 63% av
tiltaksområdet), lagt til det totale arealet for «Ulvesundet» tareskogforekomst. Tilsvarende ble gjort for
område 6, som er en del av samme forekomst. Det reviderte totale arealet øker dermed fra 169 775 m2 til
312 393 m2.
Utfylling av 8775 m2 der det er tareskog i område 3, vil medføre et tap av ca. 3% av den nye totale
forekomsten. Dette innebærer en «noe forringet» påvirkning ifølge M-1941. Det er også planlagt utfylling i
område 6, som er en del av samme tareskogforekomst som i område 3. Utfylling i begge området vil øke
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andelen av den totale forekomsten som påvirkes, og dermed øke graden av forringelse. Ved valg av
endelige utfyllingsområder i Ulvesundet, bør det vurderes å begrense antall utfyllingsområder, størrelse på
utfyllingsområder og/eller totalt utfyllingsvolum. Det bør også vurderes hva området skal brukes til, mengde
skipstrafikk og eventuelle utslipp. Det anbefales at omfanget av skipstrafikk og utslipp til sjø minimeres, der
det i dag vokser tareskog.
Merk at utfylling i 100% av tiltaksområdet i område 3 vil medføre et tap av omtrent 62% av den nye totale
forekomsten. Ifølge Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941) (6) vil
en påvirkning av dette omfanget innebære «sterk forringelse», da størstedelen av arealet til
tareskogforekomsten vil bli berørt. Det er viktig å påpeke her at andelen som påvirkes her blir overvurdert,
fordi total utstrekning av tareskogforekomster tilsynelatende er underestimert. Reelt tap av tareskog ved
utfylling i 100% av området er sannsynligvis mindre enn 62%, men påvirkningen er likevel større her enn for
forekomsten «Vågsøy-Stadlandet».
Observasjonene fra felt tilsier at utfyllingen ved transekt 3-7 kan ha fjernet tareskog fra 5 meter og innover
mot land. Basert på funnene langs transektene i dette området, var stortare dominerende fra denne dybden
og mot grunnere vann. Gjenværende skog på transekt 3-7 bestod av sukkertare.
Det er observert at tareskog i umiddelbar nærhet til kaiområder ikke reetableres i tilsvarende grad som
områder uten skipstrafikk. Dette kan ha sammenheng med effekter som oppvirvling og partikkelspredning.
Derfor bør eventuell opprettelse av kaiområder i område 3 (og 6), vurderes nærmere, og omfanget av
skipstrafikk bør minimeres i på dybder der det vokser tareskog.
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Figur 7. 1) 16,4 meter. Loddrett fjellvegg med sukkertare på toppen, transekt 3-1. 2) 4,2 meter. Stortare
begrodd med rødalger, transekt 3-2. 3) 7,2 meter. Sukkertare begrodd med rødalger, transekt 3-4. 4) 6,5
meter. Sukkertare begrodd med rød- og grønnalger, transekt 3-6.
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5

6

Figur 8. 5) 18,1 meter. Liggende, gamle blader av sukkertare, transekt 3-6. 6) 12,3 meter. Tareskog mellom to
modellerte forekomster, transekt 3-7.

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Førde\521\07\52107689\5 Arbeidsdokumenter\52 Rapport 1

2021-12-02 | Side 22 av 49

Kartlegging av tareskog- og skjellsandforekomster på utvalgte lokaliteter
Oppgave 1
Oppdragsnr.: 52107689 Dokumentnr.: 01 Versjon: J01

4.4

Område 4 – på Øyna ved Moldøen

Sør for brua ved Moldøen ble det kjørt to transekter. 4-1 ble kjørt fra kanten av modellert tareskogforekomst
inn mot land, og 4-2 ble kjørt mot utfylt område inn mot land (Figur 9). Det pågikk tilsynelatende arbeid på
denne lokaliteten da feltarbeidet ble gjennomført. I området er det ifølge kommunen aktuelt med utfylling av
masser i sjø til bruk som næringsareal. Utfyllingsvolum er stipulert til 50 000 m3. Tiltak >50 000 m3 er
klassifisert som «store tiltak» i Miljødirektoratets veileder M350.

Figur 9. Område 4 med transekt 4-1 og 4-2. Rødt omriss: Utfyllingsområde. Brun
skravur: modellert tareskogforekomst fra Naturbase.

Transekter område 4
Tidspunkt
Transekt
Dato
Start
4-1
29.09.21
14:51
4-2

29.09.21

15:08

Dybde (m)

Slutt
15:03

Start
25,1

Slutt
0

15:14

19,0

0

Vannstand (sjøkartnull,
cm)
138

Retning
(grader)
20

139

25
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I dette området var det tareskog omtrent der var det modellert, og ingen tareskog i den vestlige delen av
tiltaksområdet. Det ble observert avfall på sjøbunnen lengst vest, tilsynelatende bygningsmaterialer.
Lengst øst i området var det spredte forekomster med sukkertare fra 22,4 meter og tett tareskog fra 18,4
meter. Det var tett skog fram til 15,4 meter, hvor det var et belte uten tareskog inn mot 7,4 meter. Det ble
observert tett tareskog i midten av dette «tomme» beltet, som vokste fra omtrent 12,4 til 11,4 meters dyp. Inn
mot land var det tett tareskog med både sukkertare og tilsynelatende stortare, med begroingsalger.
Tangbelte startet ved omtrent 2,2 meter.
Illustrasjonsbilder fra området er vist i Figur 10.

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskogforekomsten i område 4 er en del av forekomsten «Måløyna», og har fått verdi B (viktig) i
Naturbase (4), fordi den er større enn 10 000 m2 og ligger i et beskyttet kyst- eller fjordområde. Ifølge
observasjonene gjort i felt er denne forekomsten omtrent som den modellerte når det gjelder tiltaksområdet.
Mesteparten av tareskogforekomsten ligger utenfor tiltaksområdet (Figur 8). Delen av forekomsten som
ligger i tiltaksområdet er en liten del (ca. 0,2%) av den totale forekomsten. Utfylling av masser i hele
tiltaksområdet vil dermed medføre tap av en liten del av forekomsten (<1%). Dette vil sannsynligvis utgjøre
en ubetydelig endring for den totale forekomsten. Ettersom «Måløyna» tareskogforekomst er en relativt liten
forekomst, er det likevel viktig å påse at påvirkningen begrenses utenfor tiltaksområdet, f.eks. ved bruk av
partikkelsperre under anleggsfasen.
Det ble observert avfall (tilsynelatende bygningsmaterialer) på sjøbunnen i område 4.
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Figur 10. 1) 24,8 meter. Rør og kabler langs bunnen, transekt 4-1. 2) 2,3 meter. Stortare begrodd med rødalger.
Transekt 4-1. 3) 13,4 meter. Avfall på bunnen, transekt 4-2. 4) 4,2 meter. Avfall på bunnen, transekt 4-2.
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4.5

Område 5 – ved Osmundsvåg

Det ble kjørt 3 transekter på område 5. 5-1 og 5-2 to ble kjørt fra innenfor det modellerte skjellsandområdet
og sørover mot moloen (Figur 11). 5-3 ble kjørt mot moloen fra motsatt siden av et skjær, mellom to grunne
områder. Det ble tatt en grabbprøve av bunnmateriale for å validere den visuelle kartlegging av
skjellsandforekomsten. Grabbprøven ble tatt ved start av transekt 5-1. I området er det ifølge kommunen
aktuelt med sikring/forsterking av molo. Utfyllingsvolum er stipulert til 5000 m3, som klassifiseres som et
mellomstort tiltak i M350.

Figur 11. Område 5 med transekter 5-1 til 5-3, samt grabbprøve (G1). Estimert skjellsand (blå skravur) er
skissert innover mot tiltaksområdet fra transektenes startpunkt, men strekker seg lenger nordover enn markert.
Rødt omriss: Utfyllingsområde.Brun skravur: modellert tareskogforekomst fra Naturbase. Svart skravur:
modellert skjellsandforekomst fra Naturbase.

Transekter område 5
Tidspunkt
Transekt
Dato
Start
5-1
29.09.21
09:40
5-2
29.09.21
09:59
5-3

29.09.21

10:15

Dybde (m)

Slutt
15:51
10:09

Start
29,0
27,6

Slutt
0
0

10:24

11,4

0

Vannstand (sjøkartnull,
cm)
109
107

Retning
(grader)
180
165

107,5

120
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Både skjellsand og tareskog ble observert i område 5. Skjellsand ble observert ca. 30 meters dyp. Det var
også spredte forekomster av tare som vokste på steiner og annet hardt materiale på skjellsanden. Fra ca. 12
meters dyp og inn mot moloen vokste tett tareskog med tilsynelatende stortare. I midten av området var det
steinfylling fra ca. 21 meter og inn mot moloen, og tareskogen vokste på denne fra ca. 14 meter og inn til
land.
Generelt i området var det stortare som var dominerende art, med store, stående planter. Det var tydelig
begroing med rødalger, men tarebladene her var mindre preget av alder enn ved områdene i Ulvesundet.
Illustrasjonsbilder fra området er vist i Figur 12.
Den visuelle undersøkelsen tilsa at skjellsand utgjorde dominerende sjøbunnssubstrat fram til tareskogen
begynte på hvert transekt. Dette ble validert ved prøvetaking av sjøbunnen med Van Veen grabb. Substratet
inneholdt skallfragmenter og finkornet sand (Figur 13).

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskog
Tareskogforekomsten i område 5 er en del av forekomsten «Vågsøy-Stadlandet», og har fått verdi A (svært
viktig) i Naturbase (4), fordi den er større enn 500 000 m2. Utformingen til tareskogen innad i tiltaksområdet
følger omtrentlig den modellerte forekomsten i Naturbase, med noe grunnere øvre voksedyp. Den lokale
forekomsten i område 5 så sunn ut, med lite begroing og friske blader.
Forekomsten i tiltaksområdet er en liten del (ca. 0,05%) av den totale forekomsten på 68 639 295 m2. Ved
denne lokaliteten er det behov for sikring eller forsterking av den eksisterende moloen, med et lavt stipulert
utfyllingsvolum (5000 m 3). Det er dermed lite sannsynlig at hele tiltaksområdet vil bli utfylt, og kun en liten del
av forekomsten vil påvirkes. Dette vil sannsynligvis utgjøre en ubetydelig endring for den totale forekomsten.
Det bør likevel påpekes at denne forekomsten var den av høyest kvalitet blant alle de undersøkte områdene.
Tareskogforekomsten bør sikres mot skade under anleggsfasen så mye som praktisk mulig.
Skjellsand
Skjellsandforekomsten i område 5 er en del av forekomsten «Flatraket», og har fått verdi «B: viktig» i
Naturbase (4), fordi den er en sammenhengende forekomst med skjellsand på minst 100 000 m2, med minst
50% fragmenter fra arter med kalkskall. Ifølge feltobservasjonene strekker skjellsandforekomsten seg
vestover og sørover inn i tiltaksområdet, og er dermed større enn den modellerte forekomsten. Likevel utgjør
tiltaksområdets areal en liten del av den totale forekomsten (<1%), og tiltaket vil sannsynligvis utgjøre en
ubetydelig endring for den totale forekomsten.
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Figur 12. 1) 23,7 meter. Skjellsand med enkeltplanter av tare, transekt 5-1. 2) 4,1 meter. Stortare med
rødalger, transekt 5-1. 3) 7,0 meter. Stortare med rødalger, transekt 5-2. 4) 12,4 meter. Skjellsand med
stortare. Transekt 5-3.
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Figur 13. Bilder av innhold i grabbprøve G1 fra område 5. Skjellsand.
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4.6

Område 6 – Trollebø, nord

Det ble kjørt tre transekter ved område 6. 6-1 ble kjørt lengst nord i tiltaksområdet, 6-2 lengst sør. 6-3 ble
kjørt et stykke sør for tiltaksområde for å evaluere om modelleringen av forekomsten var underestimert. I
området er det ifølge kommunen aktuelt med utfylling av masser innenfor regulert areal. Utfyllingsvolum er
usikkert.

Figur 14. Område 6 med transekter 6-1 til 6-3. Rødt omriss: Utfyllingsområde. Brun
skravur: modellert tareskogforekomst fra Naturbase.
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Transekter område 6
Tidspunkt
Transekt
Dato
6-1
29.09.21
6-2
29.09.21
6-3

29.09.21

Dybde (m)

Start
14:11
14:27

Slutt
14:17
14:32

Start
21,3
32,6

Slutt
0,2
0

Vannstand (sjøkartnull, cm)
127
134

Retning (grader)
108
85

14:36

14:40

22,6

0,6

136

105

Område 6 var preget av at det hadde blitt fylt ut steinmasser, som tilsynelatende fungerte som vekstunderlag
for sukkertare. Plantene så relativt nye ut, sammenlignet med områdene ellers i Ulvesundet. Utfylling ble
observert fra ca. 19 meter og inn til land ved alle transektene, og det var flekkvis til tett tareskog på fyllingen.
Sukkertare var dominerende art. Det var lite begroing av rødalger. Utenfor fyllingen var bunnen dekket av
grus.
Illustrasjonsbilder fra området er vist i Figur 15.

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskogforekomsten i område 6 er en del av forekomsten «Ulvesundet», og har fått verdi B (viktig) i
Naturbase (4), fordi den er større enn 10 000 m2 og ligger i et beskyttet kyst- eller fjordområde. Forekomsten
er den del av samme forekomst som område 3. Til sammen tyder observasjonene fra de tre transektene i
område 6 og de fem transektene i område 3 på at det er tareskog over hele området. På alle transektene i
område 6 var det tegn til at det hadde blitt utfylt, og at tare (sukkertare) vokste på utfyllingsstein. Dette kan
tyde på reetablering av tareskog i området.
Ifølge modelleringen i Naturbase består ca. 49% av tiltaksområdet av tareskog, mens det sannsynligvis er
tareskog i tilnærmet 100% av tiltaksområdet. For å vurdere konsekvensen av utfylling, ble arealet av området
som ikke hadde modellert forekomst, men der det ble observert tareskog (de resterende 51% av
tiltaksområdet), lagt til det totale arealet for «Ulvesundet» tareskogforekomst. Tilsvarende ble gjort for
område 3, som er en del av samme forekomst. Det reviderte totale arealet øker dermed fra 169 775 m2 til
312 393 m2.
Utfylling i 100% av tiltaksområdet på lokalitet 6 vil medføre et tap av omtrent 13% av den nye totale
tareskogforekomsten. Basert utelukkende på denne beregningen, vil utfylling av dette omfanget vil innebære
en «noe forringet» påvirkning, ettersom mindre enn 20% av lokaliteten vil påvirkes. Dette forutsetter bl.a. at
det ikke forekommer forringelse av restarealet. I dette tilfellet er det også planer om utfylling i område 3, som
vil medføre både forringelse av restarealet og at størstedelen av forekomsten vil påvirkes. Dette vil medføre
en «sterkt forringet» påvirkning for hele tareforekomsten. Merk at denne påvirkningen også kan forekomme
dersom mindre deler av område 3 utfylles i tillegg til deler av område 6.
Ved valg av endelige utfyllingsområder i Ulvesundet, bør det vurderes å begrense antall utfyllingsområder,
størrelse på utfyllingsområder og/eller totalt utfyllingsvolum. Det bør også vurderes hva området skal brukes
til, mengde skipstrafikk og eventuelle utslipp. Det anbefales at omfanget av skipstrafikk og utslipp til sjø
minimeres der det i dag vokser tareskog.
Det er viktig å påpeke også her at andelen som påvirkes blir overvurdert, fordi total utstrekning av
tareskogforekomster tilsynelatende er underestimert. Reelt tap av tareskog ved utfylling i 100% av området
er sannsynligvis mindre enn 13%, men påvirkningen er likevel større her enn for forekomsten «VågsøyStadlandet».
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Det er observert at tareskog i umiddelbar nærhet til kaiområder ikke reetableres i tilsvarende grad som
områder uten skipstrafikk. Dette kan ha sammenheng med effekter som oppvirvling og partikkelspredning.
Derfor bør eventuell opprettelse av kaiområder i område 6 (og 3), vurderes nærmere, og omfanget av
skipstrafikk bør minimeres i på dybder der det vokser tareskog.

1

2

3

4

Figur 15. 1) 11,6 meter. Tareskog med dominerende sukkertare, transekt 6-1. 2) 4,2 meter. Steinfylling med
sukkertare, transekt 6-1. 3) 12,1 meter. Steinfylling med tett sukkertareskog, transekt 6-2. 4) 10,9 meter.
Steinfylling med sukkertare, transekt 6-3.
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4.7

Område 7 – ved Vemmelsvika

I område 7 ble det kjørt fire transekter (Figur 16). 7-1 og 7-2 ble kjørt tvers over den sørligste modellerte
tareskogforekomsten, 7-4 over den nordlige forekomsten og 7-3 rett nord for det stipulerte tiltaksområdet. I
området er det ifølge kommunen aktuelt med utfylling av masser i sjø til bruk som nærings/havneareal.
Utfyllingsvolum er usikkert.

Figur 16. Område 7 med transekter 7-1 til 7-4. Rødt omriss:
Utfyllingsområde. Brun skravur: modellert tareskogforekomst fra
Naturbase.
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Transekter område 7
Tidspunkt
Transekt
Dato
7-1
30.09.21
7-2
30.09.21
7-3
30.09.21
7-4

30.09.21

Dybde (m)

Start
10:21
10:36
10:52

Slutt
10:30
10:44
10:58

Start
21,7
19,3
14,7

Slutt
0
0,3
0

Vannstand (sjøkartnull,
cm)
118
117
117

Retning
(grader)
15
35
10

11:03

11:13

23,4

0

116

70

Område 7 er et større område med to separate modellerte tareskogforekomster. Feltobservsjonene tilsier at
det var tareskog i hele området, også nord for den nordligste modellerte forekomsten. Soneringen av
algevekst var relativt lik, med tareskog fra ca. 18-20 meters dybde. Helt sør i område (transekt 7-1) ble det
kjørt et transekt inn i en vik som sannsynligvis vil bli berørt ved en evt. utfylling. I denne vika var det en
fjellvegg langs den østlige delen av vika, som var begrodd med sukkertare og stortare.
I dette område var det både stortare og sukkertare som dominerte om hverandre. Det var en del begroing
med rødalger.
Illustrasjonsbilder fra området er vist i Figur 17.

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskogforekomsten i område 7 utgjør størsteparten av forekomsten «Evja», som har fått verdi B (viktig) i
Naturbase (4), fordi den er større enn 10 000 m2 og ligger i et beskyttet kyst- eller fjordområde. I følge
observasjoner fra felt er forekomsten større enn den modellerte, og det er sannsynligvis tareskog i
størstedelen tiltaksområdet, fra ca. 17 meters dybde og inn til land.
Ifølge modelleringen i Naturbase består ca. 27% av tiltaksområdet av tareskog, mens det i realiteten er
tareskog i hele tiltaksområdet fra ca. 17 meters dyp (ca. 34 %). Dersom 100% av tiltaksområdet fylles ut, vil
størstedelen av tareforekomsten bli tildekket. Selv om det vil gjenstå deler av tareskogforekomsten «Evja» i
et område sør for tiltaksområdet, vil likevel utfylling i hele område 7 medføre «sterk forringelse» iht. M-1941.
Deler av område 8 var preget av relativt bratt terreng. Dette kan vanskeliggjøre utfyllingsarbeid og medføre
påvirkning på et større areal av tareskogforekomsten.
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Figur 17. 1) 9,4 meter. Bergvegg med sukkertare og rødalger, transekt 7-1. 1) 2,9 meter. Tareskog med stortare
som dominerende art, transekt 7-2. 3) 3,6 meter. Tett tareskog med rødalger, transekt 7-3. 4) 4,2 meter. Stortare
med rødalger. Transekt 7-4.
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4.8

Område 8 – ved Biskjelneset

Det ble kjørt tre transekter ved område 8 (Figur 18). 8-1 ble kjørt lengst øst i tiltaksområdet, 8-2 i midten og
8-3 lengst vest. I området er det ifølge kommunen aktuelt med utfylling av masser i sjø til bruk som
nærings/havneareal. Utfyllingsvolum er usikkert.

Figur 18. Område 8 med transekter 8-1, 8-2 og 8-3. Rødt omriss: Utfyllingsområde. Brun skravur: modellert
tareskogforekomst fra Naturbase.

Transekter område 8
Tidspunkt
Transekt
Dato
8-1
30.09.21
8-2
30.09.21
8-3

30.09.21

Dybde (m)

Start
09:23
09:52

Slutt
09:30
10:07

Start
31,1
38,1

Slutt
0,3
0,7

Vannstand (sjøkartnull,
cm)
124
122

Retning
(grader)
330
300

09:37

09:44

16,0

0

123

290

Område 8 var preget av bratt terreng, og en bratt fjellvegg som strakk seg ned mot ca. 40 meters dyp. Det
var også mye strøm på denne lokaliteten. Det var enkeltplanter med tare på fjellveggen, og generelt tett skog
på toppen av veggen på ca. 10 meter og inn mot land. I midten av området var det en vik (ved transekt 8-2),
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der det ble gjort en visuell befaring fra båten. Her var det tilsynelatende tareskog med stortare som vokste
fra ca. 6,2 meter inn mot 4 meter, deretter var det sandbunn.
Helt vest i området var det ikke lenger bratt terreng – her var det tareskog fra starten av undersøkelsen (ca.
17,2 meter) og innover mot land.
Sukkertare var dominerende art fram til grunnere vann, der stortare så ut til å dominere (fra ca. 2,7 meter).
Illustrasjonsbilder fra området er vist i Figur 19.

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskogforekomsten i område 8 utgjør hele forekomsten «Biskjelneset», og har fått verdi B (viktig) i
Naturbase (4), fordi den er større enn 10 000 m2 og ligger i et beskyttet kyst- eller fjordområde. Ifølge
observasjoner fra felt er forekomsten større enn den modellerte, og det er sannsynligvis tareskog i
størstedelen tiltaksområdet, fra litt varierende dybder (ca. 12 meter) og inn til land.
Ifølge modelleringen i Naturbase består ca. 39% av tiltaksområdet av tareskog, mens det i realiteten er
tareskog i hele tiltaksområdet fra ca. 12 meters dyp (ca. 62% av tiltaksarealet). Tareskogforekomsten som
ligger i område 8 utgjør hele «Biskjelneset» tareskogforekomst. Utfylling i område 8 vil medføre «sterk
forringelse» av tareskogforekomsten da størstedelen, og den viktigste delen, vil bli tapt.
Område 8 var preget av bratt terreng og strømrike forhold. Dette kan vanskeliggjøre utfyllingsarbeid og
medføre påvirkning på et større areal av tareskogforekomsten.

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Førde\521\07\52107689\5 Arbeidsdokumenter\52 Rapport 1

2021-12-02 | Side 37 av 49

Kartlegging av tareskog- og skjellsandforekomster på utvalgte lokaliteter
Oppgave 1
Oppdragsnr.: 52107689 Dokumentnr.: 01 Versjon: J01

1

2

3

4

Figur 19. 1) 8,2 meter. Sukkertare med begroing på berggrunn, transekt 8-1. 2) 7,8 meter. Sukkertare med
rødalger, transekt 8-2. 3) 5,6 meter. Tare med mye rødalger. Transekt 8-3. 4) 2,4 meter. Stortare, transekt 8-3.
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4.9

Område 9 – ved Almenningen

Det ble kjørt to transekter på område 9, i tillegg til at det ble tatt en grabbprøve (G2). 9-1 startet ved grensen
av den modellert skjellsandforekomst, og ble kjørt inn mot land (Figur 20). 9-2 startet utenfor grensen av den
modellerte skjellsandforekomsten, og ble kjørt inn mot land. I området er det ifølge kommunen aktuelt med
utfylling av masser i sjø til bruk som næringsareal. Utfyllingsvolum er usikkert.

Figur 20. Område 9 med transekter 91 og 9-2, samt grabbprøve G2. Estimert skjellsand (blå skravur) er skissert innover
mot tiltaksområdet fra transektenes startpunkt, men strekker seg lenger sørover enn markert. Rødt omriss:
Utfyllingsområde. Svart skravur: modellert skjellsandforekomst fra Naturbase.

Transekter område 9
Tidspunkt
Transekt
Dato
Start
9-1
29.09.21
15:49
9-2

29.09.21

16:07

Dybde (m)

Slutt
16:01

Start
30,1

Slutt
1,9

16:12

23,7

1,1

Vannstand (sjøkartnull,
cm)
149

Retning
(grader)
350

151

0
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Feltobservasjonene tilsier at det var skjellsand inn fra ca. 30,5 meters dybde i retning nordover mot
tiltaksområdet. Ved ca. 25,5-20 meters dybde var det en bratt fjellvegg som strakte seg langs tiltaksområdet
med tareskog på toppen av veggen. Øst i området var nedre voksegrense for tareskog på toppen av veggen
ca. 5,5 meter, mens den var ca. 11,5 meter mot midten av tiltaksområdet. Det var tegn til steinfylling over og
under fjellveggen.
Det var generelt sukkertare i tareskogen i område 9.
Illustrasjonsbilder fra området er vist i Figur 21.
Den visuelle undersøkelsen tilsa at skjellsand utgjorde dominerende sjøbunnssubstrat fram til tareskogen
begynte på hvert transekt. Dette ble validert ved prøvetaking av sjøbunnen med Van Veen grabb. Substratet
inneholdt skallfragmenter og finkornet sand (Figur 22).

Potensiell konsekvens av planlagt tiltak
Tareskog
Det ble observert tareskog innenfor område 9, men det er uklart om denne bør ansees som en del av
«Almenningsflua» tareskogforekomst. «Almenningsflua» har fått verdi B (viktig) i Naturbase (4), fordi den er
større enn 10 000 m2 og ligger i et beskyttet kyst- eller fjordområde. Forekomsten ligger ikke i direkte nærhet
til tiltaksområdet.
I og med at denne forekomsten i hovedsak ligger utenfor tiltaksområdet, er det lite sannsynlig at denne
forekomsten vil bli påvirket. Dette avhenger av utfyllingsarealet og spredning av partikulært materiale under
anleggsfasen, men sannsynligvis vil eventuell påvirkning utgjøre en ubetydelig endring for den totale
forekomsten.
Skjellsand
Skjellsandforekomsten i område 9 er en del av forekomsten «Almenningen», og har fått verdi «A: svært
viktig» i Naturbase (4), fordi den er sammenhengende forekomst med skjellsand på minst 200 000 m2, med
minst 50% fragmenter fra arter med kalkskall. Ifølge feltobservasjonene strekker skjellsandforekomsten seg
nordover inn i tiltaksområdet, og er dermed større enn den modellerte forekomsten. Likevel utgjør
tiltaksområdets areal en liten del av den totale forekomsten (<1%), og tiltaket vil sannsynligvis utgjøre en
ubetydelig endring for den totale forekomsten.
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Figur 21. 1) 30,2 meter. Skjellsand, transekt 9-1. 2) 20,4 meter. Fjellvegg der skjellsand slutter, med sukkertare.
Transekt 9-1. 3) 24,2 meter. Skjellsand med enkeltplanter av sukkertare. Transekt 9-2. 4) 14,8 meter. Steinfylling.
Transekt 9-2.
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Figur 22. Skjellsand i grabbprøve G2 fra område 9.
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4.10

Oppsummerte resultater

Lokalitet

Forekomst

1. Ved Raudeberg Omtrent som
modellert, noe
smalere

% tap av total
forekomst ved
utfylling
<1%

Vurdering av
konsekvensgrad i
hht. M-1941
Liten andel av total
forekomst.
Utfylling som skissert
vil utgjøre en
ubetydelig endring for
den totale
forekomsten.
<1%
Liten andel av total
forekomst.
Utfylling som skissert
vil utgjøre en
ubetydelig endring for
den totale
forekomsten.
Stort tiltak: opptil Stort tiltak: sterk
62%.
forringelse.
Mellomstort
Mellomstort tiltak: noe
tiltak: ca. 3%
forringelse.

2. Ved
Kapellneset

Noe varierende, se
beskrivelse i teksten

3. Ved
Skårastranda

Større enn modellert

4. På Øyna ved
Moldøen

Som modellert
<1%
innenfor
tiltaksområdet
(mesteparten av
tareskogen er utenfor
tiltaksområdet)

Liten andel av total
forekomst.
Utfylling som skissert
vil utgjøre en
ubetydelig endring for
den totale
forekomsten.

5. Ved
Osmundsvåg tareskog

Omtrent som
modellert, noe større

<1%

Liten andel av total
forekomst.
Utfylling som skissert
vil utgjøre en
ubetydelig endring for
den totale
forekomsten.

5. Ved
Osmundsvåg skjellsand

Som modellert
<1%
innenfor
tiltaksområdet
(mesteparten av
skjellsandforekomsten
er utenfor
tiltaksområdet)

Liten andel av total
forekomst.
Utfylling som skissert
vil utgjøre en
ubetydelig endring for
den totale
forekomsten.
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Merknad

Område 3 og 6 er en
del av samme
forekomst. Utfylling i
begge områder vil
medføre større
forringelse.
Ettersom «Måløyna»
tareskogforekomst er
en relativt liten
forekomst, er det
viktig å påse at
påvirkningen
begrenses utenfor
tiltaksområdet.
Denne forekomsten
var den av høyest
kvalitet blant alle de
undersøkte
områdene.
Tareskogforekomsten
bør sikres mot skade
under anleggsfasen
så mye som praktisk
mulig.
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6. Trollebø, nord

Større enn modellert

Ca. 13%

7. Ved
Vemmelsvika

Større enn modellert

>50%

8. Ved
Biskjelneset

Større enn modellert

>50%

9. Ved
Allmenningentareskog

Tareskog observert,
men området er i
relativt stor avstand
fra nærmeste
modellerte forekomst

<1%

9. Ved
Allmenningenskjellsand

Større enn modellert

<1%

Noe forringet.

Område 3 og 6 er en
del av samme
forekomst. Utfylling i
begge områder vil
medføre større
forringelse.
Sterkt forringet.
Relativt bratt terreng.
Utfylling som skissert Kan vanskeliggjøre
kan medføre at
utfylling.
størsteparten av
forekomsten blir tapt.
Sterkt forringet.
Svært bratt terreng
Utfylling som skissert og strømrike forhold,
kan medføre at
kan vanskeliggjøre
størsteparten av
utfylling.
forekomsten blir tapt.
Liten andel av total
forekomst.
Utfylling som skissert
vil utgjøre en
ubetydelig endring for
den totale
forekomsten.
Liten andel av total
forekomst.
Utfylling som skissert
vil utgjøre en
ubetydelig endring for
den totale
forekomsten.
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5

Generelle vurderinger og avbøtende tiltak

5.1

Generelle vurderinger

Observasjonene fra felt tilsier at de modellerte tareskogforekomstene generelt er underestimert. I nesten alle
områder ble det observert tareskog utenfor den modellerte forekomsten. Det er sannsynlig at den reelle
utstrekningen til alle tareskogforekomstene rundt Måløy er større enn modellert. I tillegg er det, på grunn av
sjøbunnstopografien, begrensninger innenfor hvert område for hvor utfylling kan forekomme. Derfor er det
usannsynlig at 100% av tiltaksområdene reelt sett vil utfylles. Vurderingene i denne rapporten er gjort basert
på tilgjengelig data fra offentlige databaser, feltobservasjoner og noe informasjon om tiltakene oversendt av
kommunen. Beregningene gjort her fremstår likevel noe konservative, og det er sannsynlig at en mindre
andel av tareskogforekomstene enn estimert vil påvirkes ved utfylling.
Tareskog utgjør viktige habitater for ulike fiske-, sjøfugl, sjøpattedyr-, musling- og krepsdyrarter, bl.a. som
oppvekstområde, gyteområde og gjemmested (1). Generelt vil utfylling innenfor de ulike tiltaksområdene
medføre lokale tap av naturmangfold. I områder der det planlegges utfylling med store volumer, der en stor
andel av tareskog vil påvirkes, vil den lokale effekten være større (f. eks i område 3 og 6,
tareskogforekomsten «Ulvesundet»). Det er likevel usikkerhet rundt hvor stor andel av de totale
forekomstene som vil påvirkes, ettersom total utstrekning utenfor tiltaksområdene er ukjent.
I motsetning til data fra Naturbase, tilsier observasjonene gjort i felt at tareskogforekomstene ikke har
utformingen «Tareskog med kun stortare», men heller «blandingsskog», med både sukkertare og stortare.
På grunn av mye begroing og fordi individene er preget av at dette er slutten av vekstsesongen, er det
vanskelig å definere om utformingen er «tett blandingstareskog» eller «sukkertare i tette forekomster» (2).
På flere områder var sukkertare den dominerende arten, mens stortare ofte var dominerende fra ca. 3 meter
og innover mot tangbeltet. Med tanke på at utfylling av masser i hovedsak foregår nærme land på grunnere
dyp, vil dette medføre tap av stortareforekomstene ved disse områdene.
Skjellsandforekomstene ved område 5 og 9 var omtrent som modellert eller større enn modellert. I begge
tilfeller vurderes de planlagte tiltakene å utgjøre en ubetydelig endring for den totale forekomsten.
Ved valg av utfyllingsområder bør det legges spesielt vekt på følgende:
-

-

Areal som berører allerede eksisterende tareskog- og eller skjellsandforekomster. Større areal kan
ha påvirkning på verdien til forekomstene som er registrert.
Verdi på naturtypen. Områder med verdi A vurderes som «svært viktig», men er store og utfylling vil
generelt påvirke en liten andel av den totale forekomsten. Områder med verdi B vurderes som
«viktig», og er mindre enn områder med verdi A. Utfylling i slike områder kan derfor medføre større
påvirkning, og det bør undersøkes om tiltaket vil medføre nedjustert verdi.
Bruk av tiltaksområdet. Dette gjelder for eksempel skipstrafikk og utslipp til sjø som kan ha negativ
påvirkning på tareskog.

Påvirkninger ved gjennomføring av tiltaket
Utfylling av masser der det finnes tareskogforekomster vil medføre tap av hele eller deler av forekomsten og
tilhørende naturmangfold, som beskrevet i detalj for hvert område ovenfor. Utover dette vil anleggsaktivitet
kunne føre til støy, oppvirvling av sjøbunn og partikkelspredning. Slik aktivitet vil indirekte kunne påvirke et
større areal i og rundt tiltaksområdene.
Fordi det per dags dato ikke er bestemt hvordan tiltaket planlegges utført, er det i de følgende kapitler gjort
vurderinger av generelle konsekvenser som utfyllingsarbeid kan medføre.
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Partikkelspredning fra utfyllingsmassene
Partikkelstørrelse og tetthet på partiklene er avgjørende for hvor raskt partikler synker i vannsøylen. Typiske
synkehastigheter er:
•
•
•
•

Leire (< 0,002 mm)
Fin silt (0,005 mm)
Middels til grov silt (0,02 mm)
Grov silt (> 0,05 mm)

0,1 m/døgn og lavere
0,6 m/døgn
9,5 m/døgn
60 m/døgn

I tiltaksområdene er det varierende dybder, med en det dypeste på ca. 80 meter (område 7). De aller fineste
partiklene (leire) kan bruke inntil 800 døgn på å synke 80 m forutsatt at partiklene ikke flokkulerer. Når
partiklene flokkulerer øker synkehastigheten. Fin silt kan bruke over 130 døgn og middels grov silt kan bruke
litt over 8 døgn.
F.eks. med strømhastighet på 0,01 til 0,02 m/s kan partikler transporteres 1,7 km per døgn. De fineste
partiklene kan derfor transporteres og spres over store avstander.
Tareskog og skjellsand på sjøbunnen i nærheten vil kunne dekkes av partikler, men strømforholdene i området
kan sørge for at området lettere vil komme seg etter utfyllingsarbeidet. Ved å gjennomføre utfyllingen over en
kort periode er det sannsynlig at denne effekten vil være relativt begrenset. Ved kontinuerlig nedslamming og
redusert lysgjennomstrømming over en lengre periode vil tarens fotosyntese reduseres i en grad som fører til
algedød. Dette bør tas spesielt hensyn til for områdene som ligger i nærhet til hverandre i Ulvesundet, der det
er planlagt ulike tiltak innen samme forekomst.

Valg av utfyllingsmasser
Partiklenes utforming vil i stor grad avhenge av bergtypen de stammer fra, og sammensettingen som vil finnes
i utfyllingsmassene, samt endelige volumer, er uviss for alle områdene.
Fisk som bruker tareskogene som oppholdsområder, vil kunne påvirkes av anleggsvirksomhet i anleggsfasen.
Dersom det brukes sprengstein, kan partikler fra denne massen medføre skade på gjeller og vev hos fisk i
nærheten av tiltaksområdene. Skade på gjeller og vev kan redusere fiskens immunforsvar og gjøre den mer
sårbar ovenfor andre stressfaktorer. Subletale effekter som atferdsmessige stressresponser, redusert vekst
og reproduksjon kan også forekomme. Ved bruk av sprengstein kan det dessuten forekomme plast fra
skyteledninger i massene. Plast som ender i havet, kan medføre en generell miljøfare pga. affinitet for og
innhold av miljøgifter. Plast kan oppfattes som mat av flere marine organismer, deriblant fisk og fugl og inntak
kan være skadelig.
Brukes det urene eller forurensede masser, er det risiko for at forurensende partikler spres i og utenfor
tiltaksområdet. Manglende kjennskap til forurensningsforhold, kornfordeling og mengde sjøsedimenter i
massene som eventuelt skal brukes i utfyllingen, bidrar imidlertid til usikkerhet i denne vurderingen.

Støy fra anlegg
Fisk, fugl og sjøpattedyr i tareskogene, vil kunne påvirkes av støy fra anleggsvirksomhet på land i
anleggsfasen. Påvirkningen vil da være lokal, og relativt kortvarig, og omfanget av skade på lokale marine
bestander antas å bli lite til ubetydelig så lenge det skal ikke gjøres arbeid med farlig høyt støynivå, som f.eks.
spunting og sprenging.
En vesentlig påvirkningsfaktor for fisk i influensområdet vil være undervannsstøy og trykkbølger som følge av
peling/spunting i anleggsfasen. Det er ikke kommunisert på dette tidspunkt at peling/spunting vil skje, men om
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dette gjennomføres er det viktig å ta forbehold om at trykkbølger fra peling kan påvirke fisk i stor grad og føre
til atferdsendringer og alvorlige skader. Pelearbeid inngår i fundamentering av f.eks. kaianlegg og broer, og
utføres ved at store, avlange pæler av enten stål eller betong, bankes ned i sjøbunnen med en kraftig
hydraulisk hammer. Når disse slås ned i bunnsubstratet dannes det intense kortvarige lyder som kan bre seg
over avstander på flere kilometer i vannmasser.

5.2

Avbøtende tiltak

Per dags dato foreligger det lite informasjon om utfyllingsmetoder og -masser, slik at bruk og egnethet av
partikkelsperrer bør vurderes i senere prosjektfase. Det bør vurderes avbøtende tiltak for hvert område,
ettersom disse har ulik utforming som kan medføre ulik egnethet for partikkelsperrer.

Utfyllingsområder
Ved å begrense utfyllingsarealer, vil andelen av den totale tareskog- eller skjellsandforekomsten som blir
tapt, reduseres. Mindre tareskog vil bli tapt dersom utfyllingen begrenses til ett område, enn om flere
områder nærme land utfylles med mindre arealer. Dette har sammenheng med tareskogens behov for lys,
som gjør at denne naturtypen finnes på grunnere vann.

Byggetid
I perioden 15. mai - 15. september er det et generelt forbud mot mudring og dumping i sjø. Forbudet er ment
å beskytte natur- (hovedsakelig hekkende fugl, samt gyte-/oppvekstområder) og friluftsinteresser. I tillegg er
det, ut ifra et miljøhensyn, ønskelig at arbeidene skal effektiviseres sånn at byggetid blir kortest mulig. Byggetid
skal, ifølge ALARP-prinsippet, velges med tanke på miljøet, dvs. risikoen for miljøskadet skal holdes så lavt
som teknisk mulig (as low as reasonably possible). Som nevnt over, bør det vurderes om tiltak i nærheten av
hverandre bør samkjøres for å begrense total byggetid. Dette må veies opp mot total miljøbelastning som
vurderes for tiltakene.

Partikkelspredning
Utfyllingsarbeidet påvirker naturmiljøet negativt ved spredning av partikler i vannfasen. Det beste avbøtende
tiltaket vil være å redusere partikkelspredningen. Ved utfyllingsarbeid er det spredning av partikler fra både
utfyllingsmassene og fra sedimentene utfyllingsmassene faller ned på. Det bør ved alle områder vurderes
partikkelsperre mot områder med tareskog dersom det er praktisk mulig.
Tare vokser på hardbunn og hardt substrat generelt (1), og kan reetableres på steinfyllinger hvis forholdene
er tilrettelagt for dette. Tegn til reetablering ble observert i område 6. En forutsetning for reetablering av
tareskog er å hindre eller redusere nedslamming. Partikkelsperrer, som boblegardin eller siltgarding, kan bidra
til å redusere nedslamming.
Sprengsteinsmasser som brukes til utfylling i sjø skal ikke inneholde syredannende bergarter og bør være
sprengt med elektronisk tennsystem. Bruk av elektronisk tennsystem vil medføre at det ikke forekommer
flytende plast i utfyllingsmassene og at mengden uomsatt sprengstoff i sprengsteinsmassene, og dermed
nitrogen, er vesentlig redusert. Ev. bør det være planlagt tiltak å fjerne den flytende plasten fra sjø og ikke la
den spres.
Partikkelsperrer kan, ved siden av å redusere nedslamming, også bidra til redusert spredning av forurensning.
Utfyllingsmassene som brukes bør være rene, og det bør undersøkes om sedimentene utfyllingmassene faller
ned på, er forurensede.
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Vedlegg

Vedlegg 1.
Estimerte tareskog- og skjellsandområder (og transekter kjørt over ålegrasforekomsten i område 10) basert
på denne kartleggingen er vedlagt som sosi.
Vedlegg 2.
Kart fra denne rapporten i png.
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