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Sammendrag
I forbindelse med ny kommunedelplan for Florelandet-Brandsøy, ser Kinn kommune på mulige lokasjoner for
ny containerhavn. Et av områdene som vurderes er Måsholmen som ligger i vannforekomst GunhildvågenKlubbevika i Kinn kommune. Norconsult er engasjert for å gjennomføre en konsekvensutredning av utfylling i
dette området, og effekten en slik utfylling vil ha på marint naturmiljø i tiltaks- og influensområdet.
Utredningen er gjennomført ved å samle inn relevant dokumentasjon fra tidligere undersøkelser og offentlige
databaser. Konsekvensen av tiltaket på det marine naturmangfoldet er vurdert opp mot tilgjengelige data.
Tiltaksområdet er verdisatt til middels KU-verdi. Det er registrert naturtypen «større tareskogforekomster» i
området. Slike områder er viktige habitat for mange dyre- og plantearter, som brukes til gyte-, yngel-, gjemmeog næringsplasser.
Influensområdet er verdisatt til stor KU-verdi. I tillegg til store tareskogforekomster er det i influensområdet
også registrert to gyteområder. Det er også registrert ulike fiskeriaktiviteter med bruk av både aktive og passive
redskaper.
Etablering av ny utfylling rundt Gunhildvågen vurderes med stor sannsynlighet å medføre sterk forringelse i
naturmiljøet i tiltaksområdet og noe forringelse i influensområdet. På bakgrunn av dette vurderes
utfyllingstiltaket å medføre betydelig miljøskade i tiltaksområdet, og noe miljøskade i influensområdet.
Ved å fylle igjen sundet mellom Trolleskjæret og Måsholmen forverres situasjonen i området ved Klubbevika.
Andre løsninger for å opprette forbindelse til containerhavna, slik som broforbindelse, bør vurderes for å
opprettholde god vanngjennomstrømming i området.
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1
1.1

Bakgrunnsinformasjon
Planlagt tiltak

Norconsult AS er engasjert av Kinn kommune til å utarbeide en konsekvensutredning for marint naturmiljø i
sammenheng med utbygging av ny containerhavn i Florø. Et område som ønskes utredet er Måsholmen, en
øy som ligger vest for Florølandet i et beskyttet til eksponert område (figur 1).
Det planlagte utfyllingsområdet strekker seg rundt øya og mot Trolleskjæret som blir forbindelsen til fastlandet,
og området utgjør totalt ca. 125 dekar. For dyperegående båter er det planlagt en kai på sørsiden av øya ut
mot Måsholmsundet. Dette området må beholdes på et visst dyp for at dyptgående båter skal kunne legge til.
Utfylling i de aktuelle områdene vil også være en måte å vinne landareal på.
Utfyllingsmassene som vurderes er sprengstein og løsmasser fra utdyping av farleden inn i Botnafjorden som
utføres av Kystverket.

Figur 1: Oversikt over tiltaksområdet markert med rødt.
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2

Metodikk

Konsekvensutredningen av ikke-prissatte temaer gjennomføres i utgangspunkt iht. metoden i Statens
vegvesens håndbok om konsekvensanalyser V712. Siden malen ikke er tilpasset utredninger i sjø, er det bare
deler av håndboken brukt. Tre begreper står sentralt i denne analysen, og hvordan disse er brukt i nåværende
vurdering er forklart nedenfor.
I denne konsekvensutredningen er det brukt følgende definisjoner:
Tiltaksområdet: Området som planlegges å fylle ut og hvor naturmiljøet blir tapt eller endret betydelig.
Influensområdet: Området hvor naturmiljø vil bli påvirket under anleggsarbeid og området hvor det kan
forventes endringer når utfyllingen er ferdigstilt. Disse endringene kan f.eks. være endringer i strømforhold
som i lang tid vil medføre endringer i naturmiljø.

2.1

Vurdering av verdi

Verdi vurderes ut ifra hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. F.eks. hvor viktig
tiltaksområdet er for sjøfuglene eller som et gyteområde for fisk. I verdivurderingen benyttes en fem-trinns
skala fra ubetydelig til svært stor:

Verdikriterier brukt i konsekvensutredningen er følgende:
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2.2

Vurdering av påvirkning

Påvirkning vurderes ut ifra hvilke endringer som det aktuelle tiltaket vil
medføre på et område. Generelt relateres vurderinger av påvirkning til
den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i
anleggsperioden, inngår generelt kun i vurderingen av påvirkning
dersom de gir varige endringer. Siden definert tiltak i sjø også kan
påvirke naturmiljøet betydelig i anleggsfasen, er vurderinger av disse
inkludert i vurderingen.
Påvirkning vurderes i forhold til nåværende situasjon. Skalaen går fra
«sterkt forringet» til «forbedret» (se skalaen til høyre). «Ingen endring»
utgjør nullpunktet på skalaen. «Ubetydelig endring» representerer
påvirkning nær null.
Kriterier som angir graden av påvirkning:
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2.3

Vurdering av konsekvens

Konsekvensen vurderes ut ifra hvorvidt et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av miljøet i et
område. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning. Dette gjøres etter følgende
konsekvensvifte:

I denne matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen og påvirkningsgraden på y-aksen. Skalaen for konsekvens går
fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens
de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er realisert. Alle skalaene er forklart
med detaljert (merk at i nåværende konsekvensutredning er det brukt to delområder, tiltaksområde og
influensområde):
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3
3.1

Vurdering av verdi
Karakteristiske trekk ved området
Vannmiljø og tilstand

Tiltaksområdet ligger i vannområde Sunnfjord i Kinn kommune, og i vannforekomst Gunhildvågen – Klubbevika
(ID: 0281011100-2-C, [1]) og Skorpefjorden (ID: 0281011100-1-C, [2]). Gunhildvågen – Klubbevika er en
euhalin (> 30 psu), beskyttet kyst med moderat oppholdstid for bunnvann (uker). Det er delvis blanding i
vannsøylen og moderat strømhastighet (1-3 knop). Skorpefjorden er en euhalin, moderat eksponert kyst med
kort oppholdstid for bunnvann (dager). Det er blanding i vannsøylen og moderat strømhastighet.
Den økologiske tilstanden er registrert som moderat i Gunhildvågen - Klubbevika, basert på
påvirkningsanalyse. Tilstanden har forbedret seg etter at industriavløp fra blant annet fiskeforedling og
fôrfabrikk fra Gunhildvågen har blitt tatt inn på kommunalt avløp med utslipp i Rekstafjorden, og det er dermed
antatt redusert påvirkningsgrad og akseptabel miljøtilstand/risiko. Samtidig er presisjon og datakvalitet vurdert
å være lav. Fylkesmannen kommenterer at det er manglende data i vannforekomsten i vannmiljø.
I Skorpefjorden er den økologiske tilstanden satt til svært god på bakgrunn av data fra akvakulturovervåking
og miljøgifter i krabbe. Den kjemiske tilstanden er registrert som udefinert og mangler grunnlagsdata i
Gunhildvågen – Klubbevika. I Skorpejorden er den kjemiske tilstanden satt til dårlig på bakgrunn av høye
konsentrasjoner av kvikksølv i krabbe.
Det er registrert diffuse utslipp fra industri med middels grad av påvirkning på Gunhildvågen – Klubbevika da
det ligger flere ulike industrier med avrenning til vannforekomsten, industriene inkluderer betongfabrikk,
fiskeforedling, flyplass, brannøvingsfelt og båthavner. Det er middels grad av diffus påvirkning på
Skorpefjorden i form av kjemisk forurensing ra langtransportert forurensing. Det er et industriutslipp fra
lufthavna inne i Gunhildvågen. Dette vil ikke berøre tiltaksområdet i stor grad, og det ligger rett utenfor antatt
influensområde til tiltaket.

Sjøbunnsforhold
I tiltaksområdet er det i hovedsak registrert bart fjell som bunnsubstrat i (figur 2; ngu.no). Bunnforholdene er
registrert med salinitet på 33,9 psu, temperatur på rundt 9°C og strømhastighet på 0,019 m/s. Det er registrert
lite helning i bunntopografien i tiltaksområdet. Vanndypet innenfor tiltaksområdet varierer fra 0,5 til ca. 15
meters vanndyp (figur 2).
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Figur 2: Kart viser bunnforhold. Tiltaksområdet er markert med rødt. Kart hentet fra ngu.no.

Tidligere undersøkelser
Norconsult har ikke kjennskap til at det tidligere er utført marinbiologiske eller miljøtekniske undersøkelser i
området. Det er forventet at det er delvis homogent naturmiljø basert på sjøbunnsforhold (figur 2) og det er
muligheter for å trekke noen slutninger ut fra tidligere rapporter fra nærliggende områder. Norconsult har
kjennskap om følgende undersøkelser i området som er av relevans til tiltaket (figur 3):
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Figur 3: Oversikt over undersøkelser gjennomført i området. 1. Viser til sedimentprøver registrert i vannmiljø fra 2018. 2.
Sedimentundersøkelser fra 2010. 3. Sedimentundersøkelser i forbindelse med utfylling i Klubbevika. De resterende røde
prikkene er områder som det er gjennomført tiltak, men hvor Norconsult ikke har informasjon om miljøundersøkelser.
Tiltaksområdet er markert med rød linje. Blå tekst og linjer markerer vannforekomster.

Sedimentundersøkelser ifb. utdypingen av innseilingen til Florø (2018)
Nordvest for tiltaksområdet er det i 2018 gjort registrering av forurensing i sediment i vannmiljø (figur 3, markert
med 1). Området er i nærheten av Kystverkets tidligere tiltaksområde i forbindelse med utdypning av
innseilingen til Florø. Resultatene viser at det er forhøyde verdier av kobber (tilstandsklasse IV) og av noen
PAH-forbindelser som ligger i tilstandsklasse III. De resterende stoffene ligger i tilstandsklasse I-II. Det er
forventet at tiltaksområdet rundt Måsholmen er påvirket av forurensing i lignende grad, med noe mer
industripåvirkning fra Gunhildvågen.
Resipientundersøkelse (2010):
Rådgivende biologer gjennomførte i 2010 en resipientundersøkelse sørvest for Gunhildvågen i området som
er tilknyttet et kommunalt avløp (figur 3, markert med 2). Utslippet slippes ut i Rekstafjorden som ligger mer
eksponert enn tiltaksområdet i Gunhildvågen. Ved stasjonene som ble undersøkt er det gode strømforhold og
god vannutskiftning. Resultatene viser at vannkvalitetsmålingene som er gjennomført er gode og at det er lite
miljøgifter i sedimentene. Det var registrert grovt bunnsubstrat av skjellsand og sand i utslippsområdet, noe
som sammen med strømforholdene fører til at miljøgifter fort fortynnes.
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Utfylling i Klubbevika (2017):
Fishguard Florø gjennomførte i 2017 en miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utbygging
av båthavnen ved Klubbevika i Florø. Dette området ligger nordvest for tiltaksområdet ved Måsholmen (figur
3, markert med 3). Sedimentprøvene viste varierende forhold i undersøkelsesområdet. Analysene av
sedimentprøvene viste forurensing opp til tilstandsklasse III, dette var av ulike PAH-forbindelser og TBT. Dette
er stoffer som er vanlig å finne i nærheten av båthavner og der det er mye båttrafikk.
Prøvestasjonene som ble brukt i Klubbevika hadde ulik grad av sediment og bart fjell. Dette er antatt å være
representativt for prosjektet ved Måsholmen, hvor det også er forventet områder med både bart fjell og
finsediment.
Utdyping av farled inn til Florø (2012):
I forbindelse med Kystverkets arbeid med utdyping av farleden inn til Florø er det gjennomførte ulike
miljøtekniske undersøkelser av berggrunn og sediment i området nord for Florø. Resultatene fra disse
undersøkelsene kan brukes da det er forventet at de har lignende forurensingsgrad som utfyllingsmassene
som vurderes å brukes i tiltaket ved Måsholmen. Miljøundersøkelsen som ble gjennomført av Multiconsult i
2012 viser at det er forhøyede konsentrasjoner av kobber, TBT, benzo [a] pyren og sum PAH 16 som ligger i
tilstandsklasse III-IV [3].

Økologiske funksjonsområder
3.1.4.1

Gyteområder for fisk

Tiltaksområdet ligger innenfor gytefeltet «Botnafjorden», som er et regionalt viktig gytefelt for torsk, se figur 4.
Kysttorsk er en samlebetegnelse på et kompleks av flere bestander av torsk som kjennetegnes ved at hele
livssyklusen (gyting, klekking, oppvekst og voksen fase) gjennomføres i kystnære strøk og i fjordene.
Kysttorsken finnes fra tarebeltet og ned mot dyp på ca. 500 meter. Kysttorskyngel oppholder seg på grunt
vann, og beveger seg sjelden ned på dypere vann før den når en alder på ca. 2 år. Merkeforsøk har vist at
kysttorsk er svært stedbunden, og at den i liten grad foretar lengre vandringer [4].
Nordvest for tiltaksområdet er det registrert gyteområder «Skorpa-Melskjæret-Stavenes» for torsk, hyse, sild,
lange og lyr (figur 4). Dette gyteområdet vil være i influensområdet til tiltaket. Gyteområdet er registrert av
Flora fiskelag.
Verdisetting av gytefeltet er basert på økologiske kriterier, og foretas på en skala fra A til C. De to egenskapene
som særlig blir vektlagt i forbindelse med verdisetting av gyteområder er produksjon og retensjon. Retensjon
betegner områdets evne til å «holde tilbake» pelagiske egg i vannmassene i området. Dette vil avhenge av
lokale strømforhold m.m.
Gytefeltet for kysttorsk i Botnafjorden er verdisatt som B – regionalt viktig, og er dermed i seg selv vurdert å
inneha noen viktige kvaliteter som gyteområde for torsk. Området er beskrevet å ha middels eggtetthet og høy
retensjon.
Det understrekes at sesongmessige variasjoner, små kysttorskpopulasjoner m.m. kan gi store variasjoner og
usikkerhetsmomenter i datagrunnlaget som ligger til grunn for verdisettingen av gyteområder. Langsiktige
miljøvariasjoner vil også kunne føre til at områder som i dag er kategorisert som mindre viktige, vil kunne få
en større verdi som gyteområder for arten i framtiden.
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Figur 4: Oversikt over gyteområder registrert rundt tiltaksområdet og i Botnafjorden. Gyteområdet for torsk er markert
med blå skravur, gyteområdet for torsk, hyse, sild, lange og lyr er markert med grønn skravur, tiltaksområdet er markert
med rød linje.

3.1.4.2

Strand- og havbunnshabitater (littoral- og sublittoralsonen)

I tiltaks- og influensområdet er det registrert naturtypen «større tareskogforekomster» med forekomst av kun
stortare, se figur 5 [5]. Forekomsten er gitt verdien A, svært viktig da forekomsten er større enn 500 000 m2.
Forekomsten ligger på ca. 1-29 meters dyp i ultra beskyttet til svært eksponert område. Dataene er samlet inn
i felt, mens forekomsten er avgrenset ved hjelp av modellering. Modelleringen er gjennomført ved hjelp av
informasjon om sjøbunnsforholdene (figur 2), og det støttes opp at områdene som er registrert som tareskog
er registrert på bart fjell. Det følger derfor noe usikkerhet i den faktiske utbredelsen. Tiltaksområdet
representerer ca. 0,4 % av arealet til den registrerte tareskogforekomsten (figur 5).
Tareskog fungerer som viktig habitat for mange alger og dyr. Stortare kan bli opptil 3 meter høye og danner
en tredimensjonal tareskog. Mangfoldet i en tareskog er stort, og skogen fungerer blant annet som er yngleog oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk. Fastsittende alger og dyr vokser på taren, og bløtdyr
og krepsdyr fungerer som næring for fisk, krabbe og hummer. Tareskog brukes ofte aktivt som næringssøkområde av flere sjøfuglarter, slik som ærfugl, havelle og skarv.
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Figur 5: Oversikt over forekomsten av større tareskogforekomster rundt tiltaksområdet (markert med rødt).
Tareskogforekomsten er vist i grønn skravur. Informasjon hentet fra kartdatabasen Naturbase (15.11.2020).

Ut fra topografi og kartgrunnlag er det sannsynlig at det er hardbunn i området, dette støttes opp om
registreringen av tareskog da tare vokser på hardbunnsubstrat.

Sjøfugl
I influensområdet er det i SEAPOP registrert individer av svartbak, grågås, gråhegre, gråmåke, toppskarv,
ærfugl, tjeld og siland. Det er observert par av svartbak, grågås, gråmåke, sildemåke, fiskemåke, tjeld,
rødnebbterne, og reirplasser for fiskemåke i influensområdet. Alle observasjoner eldre enn 20 år, dvs. før år
2000 er ikke inkludert i denne oversikten. Fiskemåke er registrert som nær truet (NT) i norsk rødliste [6].
Hekkingen for fiskemåke skjer mellom mai og juni. Eggene klekkes, og ungene forlater reiret rundt 30 dager
etter eggene legges. Ærfugl er også registrert som nær truet (NT) i norsk rødliste [7]. Vurderingen som nær
truet er basert på tilbakegang av bestanden de siste 3 generasjonene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fisk og fiskeriaktivitet
Av fiskeplasser er det registrert fiskeplasser med aktive redskaper i form av fiske etter reke med reketrål. Dette
ble sist oppdatert i 2003. Det er også registrert fiskeplasser for passive redskaper i influensområdet i form av
settegarn med fangst av torsk, samt teiner til fangst av taskekrabbe og hummer. Disse registreringene er gjort
ved Nekkøya og Ånnenskjæra. Se figur 6 for oversikt over disse områdene.
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Figur 6: Tiltaksområdet markert i rødt, med fiskeplasser registrert i skraverte områder. Oransje områder representerer
fiske med aktive redskaper og lilla områder representerer fiske med passive redskaper. Informasjon hentet fra
fiskeridirektoratets kartdatabase (15.11.2020).

Akvakultur
Det er ikke registrert akvakultur i tiltaks- eller influensområdet. Nærmeste registrerte anlegg ligger over 3 km i
luftlinje fra tiltaksområdet. Anlegget er vurdert å ikke bli påvirket av tiltaket, grunnet den lange avstanden fra
tiltaksområdet. Påvirkning på akvakultur er derfor ikke videre vurdert i konsekvensutredningen.

3.2

Vurdering av verdi

Registrerte naturverdier er verdisatt i tråd med verdisettingskriteriene vist i kapittel 2, og er lagt til grunn for
følgende inndeling av verdisatte delområder:
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Delområdet
Influensområde

Begrunnelse for verdi
Vannforekomster Gunhildvågen –
Klubbevika og Skorpefjorden

Verdi
Uten bet

Noe

Middels

Stor Svært stor

|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Det er ikke registrert truede- eller nær
truede arter i delområdet. Området er en
del av en stor tareskogforekomst som er
klassifisert til verdi A basert på størrelsen.
Delområdet har økologisk funksjon som
gyte- og oppvekstområdet for fisk, noe som
også tiltrekker større fisk, sjøfugl og
sjøpattedyr. Gyteområdet for kysttorsk er
registrert som regionalt viktig (B-verdi).
Området er vurdert å være av stor verdi på
grunn av regional verdi som økologisk
funksjonsområde for kysttorsk.

▲

Stor verdi
Tiltaksområde

Gunhildvågen som planområdet.

Uten bet

Planområdet er vurdert å ha noe verdi. Det
finnes ikke rødlistet, regionalt sjeldne eller
nye arter. Området er en liten del av en
stor tareskogforekomst. Delområdet har
dermed middels økologisk funksjon med
sjøbunnhabitat som fungerer som
beskyttelse for fiskeyngel og dermed har
potensialet å være beiteplass for fugler og
pattedyr.

|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲

Middels verdi
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4

Vurdering av påvirkning

4.1

Påvirkninger ved den nye utfyllingen
Lukking av Trolleskjærsundet

Sundet mellom Trolleskjæret og Måsholmen er ut ifra plantegningene vurdert å utfylles. En slik utfylling vil
påvirke vanngjennomstrømmingen inn til Klubbevika i stor grad. Vannutskiftingen er i dag vurdert å være
tilstrekkelig, men ved å lukke igjen slik at vika blir dobbelt så stor vil vannet innerst i vika få mindre utskifting
og det kan oppstå en forverring av dagens miljøtilstand.
Selve utfyllingsarbeidet vil føre med seg partikler inn i vika. Dette området vil ikke ha like god utskifting som
andre deler av influensområdet, det er derfor vurdert at dette området blir sterkere påvirket med tildekking av
sjøbunnen. I tillegg vil stenging av sundet mellom Måsholmen og Trolleskjæret føre til at det vil ta lengre tid
før vika kommer tilbake til dagens miljøtilstand, da vanngjennomstrømmingen vurderes å bli sterkt påvirket av
en slik stenging.

Tildekking av sjøbunnen
Utfyllingen vil dekke over et stort sjøbunnsareal, og tildekking av sjøbunnen vil ha negative konsekvenser for
marint biologisk mangfold som finnes i området i dag. Men da det er vurdert at tilgangen på slikt areal er god
i området, og andelen av areal som beslaglegges av hele tareskogforekomsten av tiltaket er relativt liten, vil
omfanget av direkte skade kunne regnes som middels.

Støy fra båttrafikk
I driftsfasen vil støy fra båttrafikk ha en lokal påvirkning, men basert på foreliggende kunnskap om området og
dagens aktivitet vurderes omfanget som lite til ubetydelig for marint naturmiljø.

4.2

Påvirkninger ved gjennomføring av tiltaket

Utfyllingen ved Måsholmen vil berøre lokale naturverdier og ressurser i ulik grad. Direkte effekter vil spesielt
ramme tareskogforekomsten, som finnes innenfor utfyllingsområdet. Anleggsaktivitet vil kunne føre til støy,
oppvirvling av sjøbunn og partikkelspredning. Slik aktivitet vil indirekte kunne påvirke et større areal rundt, og
i tillegg ha effekter på forekomster av fisk, fugl, sjøpattedyr, bløtbunnsarealer og annen vegetasjon i
nærområdet.
Fordi det per dags dato er det ikke bestemt hvordan tiltaket planlegges utført, er det i de følgende kapitler gjort
vurderinger av generelle konsekvenser som utfyllingsarbeid kan medføre.

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

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\520\82\5208235\5 arbeidsdokumenter\52 ku marint
naturmangfold\konsekvensutredning for marint naturmangfold_c02_silsol.docx

2020-12-09 | Side 17 av 25

Konsekvensutredning for marine naturverdier
Ny containerhavn Måsholmen
Oppdragsnr.: 5208235 Dokumentnr.: RIM-01 Versjon: C02

I utfyllingsområdet er det mellom 1 – 20 m vanndyp, og nordøst for utfyllingsområdet øker dypet til over 50 m.
De aller fineste partiklene (leire) kan bruke inntil 500 døgn på å synke 50 m forutsatt at partiklene ikke
flokkulerer. Når partiklene flokkulerer øker synkehastigheten. Fin silt kan bruke over 80 døgn og middels grov
silt kan bruke litt over 5 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 andre naturverdier på sjøbunnen i nærheten vil kunne dekkes av partikler, men vannbevegelsen
i området er forventet å være middels til god noe som vil 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. Med en slik størrelse på tiltaksområdet
og informasjonen som foreligger på dette tidspunktet er det vurdert at påvirkningsgraden på tiltaksområdet er
svært stort (habitatendring) og stort i influensområdet. Påvirkning etter at utfyllingen er ferdigstilt og området
tatt i bruk forventes å være stor i Klubbevika dersom stenging av Trolleskjærsundet gjennomføres. For resten
av influensområdet forentes ingen påvirkning i etterkant.
Partikler fra utfyllingsmasser kan være skadelige for dyr med gjeller. Nedslamming av fiskeegg og -yngel kan
ha en stor påvirkning av fisk i området. Valg av tidspunktet når tiltaket gjennomføres vil ha en stor betydning
for påvirkningsgraden.

Valg av utfyllingsmasser
Partikler i vannet kan påvirke fisk negativ. Partiklene kan skape irritasjon og sår i skinn og gjeller eller også
tette gjellene slik at gassutveksling hindres. Dette gjelder spesielt skarpe partikler som typisk finnes i
sprengsteinmasser.
Partiklenes utforming vil i stor grad avhenge av bergtypen de stammer fra, og sammensettingen som vil finnes
i utfyllingsmassene er i stor grad uviss. Det er antatt at området som skal benyttes er sprengstein fra utdyping
av farleden inn til Florø. I nærheten til området er det gjennomført undersøkelser som tilsier at 88-96 % av
løsmassene har partikkelstørrelse over 63 µm. 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 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.
Utfra tidligere undersøkelser i Florø innseiling, vil overskudd av sjøsedimenter fra Kystverkets kommende
utdypningstiltak sannsynligvis inneholde forurensing opp til tilstandsklasse IV av kobber, PAH16 og TBT.
Vurderingen er at slike nivåer kan skade fisk og andre dyr ved korttidseksponering.
Manglende kjennskap til 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 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.
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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
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.

4.3

Vurdering av påvirkning

På bakgrunn av ovenfor nevnte vurderes tiltaket å medføre sterk forringelse av tiltaksområdet. Sterk
forringelse kommer hovedsakelig fra stor sjøbunnsområdet som blir tapt med utfylling:
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring

Forbedret

|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
▲
▲
▲
Ødelagt
Ingen endring
Stor forbedring
▲
Sterk forringet

På bakgrunn av ovenfor nevnte vurderes tiltaket å medføre noe forringelse av influensområdet. Sterk
forringelse kommer hovedsakelig fra stenging av vanngjennomstrømming mellom Måsholmen og
Trolleskjæret:
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring

Forbedret

|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
▲
▲
▲
Ødelagt
Ingen endring
Stor forbedring
▲
Noe forringet
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5

Samlet konsekvensvurdering

Påvirkning på vannmiljø og tilstand
Influens- og tiltaksområdet er preget av god vanngjennomstrømming og en eventuell økning i avrenning fra
land når anlegget er ferdig forventes ikke å ha noen påvirkning på marint naturmiljø.
I store deler av influensområdet er det forventet at naturen reetablerer seg raskt etter anleggsarbeidet er
ferdigstilt, med forbehold om at varighet av anleggsarbeid ikke er mer enn ett år. I vika mellom Klubbevika og
Trolleskjæret vil det i anleggsfasen bli en noe forverret tilstand da partikler fra sjøbunnen vil føres med
vannstrømmer inn i dette området. Habitatet i vika er ikke kartlagt, men det er vurdert at vannmiljøet vil bli
middels til høyt forringet som følge av anleggsfasen i dette området.
I driftsfasen vil vanngjennomstrømmingen reduseres dersom tiltaket lukker sjøområdet mellom Trollskjæret og
Måsholmen. Dette vil føre til en forverret situasjon av miljøtilstanden inne i Klubbevika, Flateneset og
Smørvågen (øst for tiltaksområdet). Tiltaket er derfor vurdert å påvirke dette området i stor grad og forverre
tilstanden i vannforekomsten, Gunhildvågen - Klubbevika betraktelig. Eksponeringen for resten av området er
såpass god at det er tenkelig at vanngjennomstrømmingen fra andre områder og tidevannsstrømmene vil føre
til at det ikke blir dårligere økologiske forhold i vannforekomsten Skorpejorden som følge av stenging av
området.
Påvirkning på økologiske funksjonsområder, gyteområder
Gyteområdet for torsk er registrert som et regionalt viktig gyteområde for torsk og vurderes å ha stor betydning
for marint biologisk mangfold i området.
Gyteområdene vil bli direkte påvirket av utfyllingsarbeidet og avhengig av tidspunkt for gjennomføring av
tiltaket vurderes påvirkningen på gyteområdet som middels i anleggsfasen. Gyteområdet er av en slik størrelse
at det er usikkert hvor mye av gytingen som faktisk skjer i influens- og tiltaksområdet, men om utfylling og
gyting skjer på samme tid er det vurdert å ha større konsekvenser for torsken. Det er derfor anbefalt å legge
utfyllingsarbeidet utenom gyteperioden (se 5.1 Avbøtende tiltak).
Utfyllingsmassene som brukes vil bestemme hvor fort partikler sedimenterer og dermed hvor stort sjøområdet
vil bli påvirket av nedsatt lysforhold, nedslamming og spredning av evt. forurensning som er knyttet til
finpartikler. Ved bruk av sprengsteinsmasser er det fare for at torsk og torskeyngel kan bli påvirket over 1 år
etter utfyllingen er ferdigstilt, som følge av formen på partiklene som kan spres. Om sprengsteinsmasser
benyttes i utfyllingsarbeidet, vurderes tiltaket å ha stor påvirkning på den økologiske funksjonen av området
for gyting.
Påvirkning på økologiske funksjonsområder, strand- og havbunnshabitater
Naturmiljøet i området vurderes å ha stor betydning for marint biologisk mangfold. Omfanget av sannsynlige
påvirkninger, som følge av endringer i sjøbunnshabitater, vurderes som stor i anleggsfasen. Sannsynlige
påvirkninger vurderes som liten til middels når anlegget er ferdigstilt, med forbehold om at anleggsarbeidet
ferdigstilles etter maksimum ett år.
I driftsfasen vil deler av et viktig habitat forsvinne ved at tareskog er fjernet fra området. Området som tildekkes
er et lite område (under 1 %) av den registrerte naturtypen. Habitatendringen vurderes derfor å påvirke
bestandene i liten til ubetydelig grad.
Bakgrunnen til at påvirkningen settes til stor i anleggsfasen er grunnet tildekking av tareskogen som vil ha stor
lokal effekt på naturmangfoldet og spesielt de stasjonære artene. Området av tareskog er registrert som stort
i forhold til størrelsen på tiltaksområdet. Derfor er det grunn til å tro at økosystemet og tareskogområdet som
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helhet ikke vil begrenses i verdi, og det er derfor vurdert at planlagt utfylling vil ha middels negativ konsekvens
for marint miljø og ressursgrunnlag i anleggsfasen, og liten til ubetydelig konsekvens når anlegget er ferdigstilt.
Påvirkning på sjøfugl
Sjøfugl i området er vurdert å ha middels til stor betydning for artsmangfoldet i området, med viktige
næringsplasser i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet.
Under anleggsfasen vurderes det at støy fra arbeidet er det som vil ha størst effekt på sjøfugl, da det er mindre
støyende arbeider vurderes anleggsarbeidet å medføre liten til ubetydelig påvirkning på sjøfugl. Etter
gjennomføring av utfyllingen vil sjøfuglene ha miste noe av næringsgrunnlaget sitt som følge av tildekking av
større tare- og strandområdet. Størrelsen på naturtypen som fungerer som næringsgrunnlag er stort, og det
er vurdert at det totale området som mistes ikke vil medføre noen stor negativ påvirkning for sjøfugl. Sjøfugl i
området er derfor vurdert til å ha lite negativ konsekvens av driftsfasen.
Påvirkning på fisk og fiskeriaktivitet
Fisk og fiskeridata fra området viser at området det i hovedsak er «vanlige» arter som er utbredt i og rundt
tiltaksområdet. Det drives noe kommersielt fiske, derfor gis området noe verdi som ressursområde for
fiskeriaktivitet.
Anleggsarbeidet og utfyllingen vil kunne påvirke fisk i tiltaks- og influensområdet. Under selve utfyllingsarbeidet
vil masser spres, og kunne påvirke fisk ved å nedsette vitale funksjoner. Det er vurdert at fisk lett kan bevege
seg bort fra områdene i tidsrommet rundt utfyllingsarbeidet da det finnes andre tilsvarende oppholdssteder for
fisken i nærheten. Fisk vil returnere når massene har sedimentert og fiskeriaktiviteten i området vil på sikt ikke
bli svekket av tiltaket. Anleggsfasen er vurdert å påvirke fisk i området i middels grad.
Type masser brukt i utfyllingen vil bestemme hvor mye og hvilke finstoff som blir liggende i vannmassene og
som potensielt kan skade fisk i området. Sedimenteringen kan ta lang tid, og kan potensielt skade fisk i 1-2 år
etter tiltaket er gjennomført.
I driftsfasen vil reduksjonen i næringstilgang som følge av tildekking av tareskogområdet være liten totalt sett,
og det vurderes følgelig at reduksjonen vil ha liten til ubetydelig påvirkning på fisk i området på sikt.
I tabellen nedenfor er verdi, påvirkning og konsekvens oppsummert for både tiltaks- og influensområdet. Da
det ikke er registrert truede- eller nært truede arter eller prioriterte naturtyper i umiddelbar tilknytning til
anlegget, og at tiltaket medfører en varig forringelse av mindre alvorlig art i influensområdet og mer alvorlig
miljøskade med kort restaureringstid i planområdet (1-10 år), settes konsekvensgrad til 1 minus (--): Noe
miljøskade for området, jf. konsekvensviften i kapittel 2.
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ID

Verdi

Påvirkning (vurdering = ▲)

Konsekvens

A
Influensområdet

Stor

Sterkt forringet Forringet
Noe forringet Ubetydelig
Forbedret
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
▲
▲
▲
Ødelagt
Ingen endring
Stor forbedring
▲
Noe forringet

1 minus (-):
Noe
miljøskade

B
Tiltaksområdet

Middels

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig
Forbedret
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
▲
▲
▲
Ødelagt
Ingen endring Stor forbedring
▲
Sterk forringet

2 minus (- -):
Betydelig
miljøskade

5.1

Avbøtende tiltak

I tiltaksområdet er det registrert store forekomster med bart fjell og det er derfor begrenset spredning av
eventuelle lokale forurensede sedimenter. Tiltaksområdet er stort, og det kan være problematisk å sette opp
siltgardin i et slikt område. Per dags dato foreligger det lite informasjon om utfyllingsmetode og -masser, slik
at bruk og egnethet av partikkelsperrer bør vurderes i senere prosjektfase.
Da tiltaksområdet er plassert innenfor et gyteområde for torsk, og det er registrert sjøfugl og fiskeriaktivitet i
området, anbefales det å redusere tidsbruk for utfyllingsarbeidet så mye som praktisk mulig. I tillegg anbefales
det å legge arbeidet utenfor gytesesongen til torsk som er fra mars – mai.
Ved å fylle igjen sundet mellom Trolleskjæret og Måsholmen forverres situasjonen i området ved Klubbevika.
Andre løsninger for å opprette forbindelse til containerhavna, slik som broforbindelse, bør vurderes for å
opprettholde god vanngjennomstrømming i området.
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Kunnskapsgrunnlag og oppfølgende undersøkelser

Kunnskapsgrunnlaget i foreliggende vurdering er vurdert å være mangelfull, da det ikke er utført fysiske
undersøkelser innenfor tiltaks- og influensområdet. Naturtypen «større tareskogforekomsten» er kartlagt ved
hjelp av datamodelleringer. Det er av denne grunn knyttet usikkerhet til den faktiske utbredelsen av
tareforekomsten. Det er også knyttet usikkerhet til registrert fiskeri- og artsdata, da denne informasjonen er
innhentet fra lokale kjente og ikke basert på forskningsbasert datainnsamling. Dette skaper generell usikkerhet
i datagrunnlaget.
Utfylling i sjø må omsøkes og godkjennes hos forurensningsmyndighet, jf. forurensningsloven §§ 6-7. Ved
utfyllinger som berører sjøbunnsareal som er større enn 30 dekar, eller omfatter et utfyllingsvolum som er
større enn 50 000 m3, stilles det krav om sedimentundersøkelser og naturkartlegging i tiltaksområdet [8].
Sedimentundersøkelser vil være til hjelp for å mer nøyaktig vurdere spredningspotensialet til forurenset
sediment. Kartlegging av naturmangfold ved hjelp av drop-kamera eller undervannsdrone vil gjøre det mulig å
avgrense naturtypene som tidligere er registrert og modellert.
For å videre kunne si noe om tiltakets påvirkning på nærliggende områder bør det også gjennomføres en
strømningsvurdering ved hjelp av modellering og strømmålinger i området. En slik studie vil gi informasjon om
hvor partikler fra utfyllingsarbeidet vil spres, og man kan si noe mer om hvor stor påvirkning det vil ha på
naturmiljøet i influensområdet.
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