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FORORD  
 
Det planlegges ny dypvannskai og industriområde på Husøya i Kristiansund kommune, på grunnlag 
av et tidligere fremmet forslag til reguleringsplan for industriområde med kai for skip i størrelse over 
1350 brutto registertonn. Mekvik Eiendom AS er tiltakshaver. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Husøya næringspark utført en konsekvensvurdering for 
fagtema ”dyre- og fugleliv”, ”marin biologi” og ”strømningsforhold” i forbindelse med planer for ny 
dypvannskai ved Husøya industriområde i Kristiansund kommune. Arbeidet er utført i henhold til 
gjeldende veiledere og norske standarder for slike undersøkeler, og baserer seg både på egne 
feltbefaringer og innsamlinger, samt foreliggende informasjon.  
 
Feltarbeidet ble utført i to omganger. Utsetting av strømmålere og prøvetaking av bunndyr ble utført 
13. mai 2009 og omtrent en måned senere ble opptak av strømmålere og marin kartlegging utført den 
10. og 11. juni 2009.  
 
Håkon Hansen stilte med båt og god assistanse ved feltarbeidet, prøvene av bløtbunnfauna er sortert 
av Silje Johnsen og Trond Roger Oskars, og prøvene er bestemt ved Lindesnes Biolab ved cand.scient 
Inger Dagny Saanum. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Per Kåre Mekvik, Mekvik Eigedom AS, for oppdraget. 
 

Bergen, 8. september 2009 
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SAMMENDRAG  
 
Brekke, E., M. Eilertsen, G.H. Johnsen, A. Staveland & O. Soldal 2009. 
 Konsekvenser for dyre og fugleliv, marinbiologi og strømningsforhold ved ny dypvannskai  
 på Husøya industriområde i Kristiansund kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1242, ISBN 978-82-7658-700-5, 51 sider 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Husøya næringspark utført en konsekvensvurdering for 
fagtema ”dyre- og fugleliv”, ”marin biologi” og ”strømningsforhold” i forbindelse med planer for ny 
dypvannskai ved Husøya industriområde i Kristiansund kommune. Arbeidet er utført i henhold til 
gjeldende veiledere og norske standarder for slike undersøkeler, og baserer seg både på egne 
feltbefaringer og innsamlinger, samt foreliggende informasjon.  
 
Tiltaket 
 
Det planlegges ny dypvannskai og industriområde på Husøya i Kristiansund kommune, på grunnlag 
av et tidligere fremmet forslag til reguleringsplan for industriområde med kai for skip i størrelse over 
1350 brutto registertonn. Mekvik Eiendom AS er tiltakshaver. Området er på ca 175 daa, og av dette 
er den planlagte utfyllingen ca 75 meter ut i sjøen i en bredde på ca 300 meter.  
 
Området med strømningsforhold 
 
Ved Bolgleira indre ble det registrert en svak overvekt av strøm i nordlige retninger. Strømmen var så 
svak og hadde så høy andel helt strømstille, at det vil være nesten tilfeldig i hvilken retning strømmen 
går i dette området. Det er vindforholdene som i stor grad vil bestemme strømretningen ved Bolgleira 
indre og som dermed vil påvirke avdriften av et eventuelt oljeutslipp i området.  
 
Ved Bolgleira ytre gikk strømmen mer stabilt enten i øst- eller vestlige retninger, samtidig med at det 
var betydelig lavere andel strømstille. Det tyder på at et eventuelt oljeutslipp fra det nye utbygde 
kaiområdet relativt raskt vil bli spredd og transportert med tidevannstrømmene i sundet utenfor. Det 
vil da i noen grad være avhengig av retningen på tidevannet hvor et utslipp vil bli transportert, men 
også her vil vindretningen trolig spille en avgjørende rolle. 
 
Verdivurdering maturmiljø  
 
Fugleøyas langvarige stabilitet som artsrik og individrik sjøfuglkoloni gjør den regionalt viktig på 
Nordmøre, og øyen er foreslått vernet. Det er også et rikt fugleliv knyttet til de nærliggende 
bløtbunnsområder i Bolgleira, der både strandsonen, samt strandeng og strandsump er viktige beite og 
hekkeområder. 
  

• En samlet vurdering gir ” over middels verdi” for fuglelivet. 

 
Både i Bolgleira og på Kruttholmen ble det registrert flere prioriterte naturtyper, som 
bløtbunnsområder i strandsonen (I08) av utformingen makkfjære (I0892), ålegraseng (I1101) og 
sukkertareskog (I0103). Forekomster av sukkertareskog blir vurdert til å ha liten verdi pga. et lite 
areal. Bløtbunnsområder i strandsonen har et areal som tilsier at området er vurdert til å være lokalt 
viktig, spesielt på grunn av funksjonen som næringsområde for trekkende og stedegne fugler som er 
registert. Ålegraseng er vurdert som viktig. Det ble registrert et rikt arts og individmangfold på 
bløtbunn og hardbunn som er vanlig forekommende og representative for distriktet.  
 

• En samlet vurdering gir ”middels verdi” med vekt på de mange prioriterte naturtypene. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1242 4

 
Tabell 1. Samlet vurdering av naturverdier basert på alle de ulike vurderingene som er gjort i 
forbindelse med undersøkelsene ved Husøya. 
 

Fagtema Oppsummering av verdier  
Verdi 

Liten   Middels  Stor 

Fugleøya  En arts- og individrik sjøfuglkoloni som er regionalt viktig 
på Nordmøre. 

⏐------------⏐------------⏐ 
                             

Bløtbunns 
fauna 

Vanlig forekommende arter ut fra naturtilstanden, og ingen 
av artene er spesielle. 

⏐------------⏐------------⏐ 
         

Naturtyper  
i sjø 

I Bolgleira og ved Kruttholmen finner en naturtypene 
”bløtbunnsområder i strandsone” (I 0892), ”tareskog” (I 
0103) med sukkertare og ”ålegras” (I 1101). 

⏐------------⏐------------⏐ 
                    

Hardbunns 
flora og fauna  

Et rikt arts og individmangfold som er repesentativt for 
distriktet, men ingen forekomster av spesielle arter 

⏐------------⏐------------⏐ 
         

Rødlistearter Stort sett rødlistearter i kategori ”nær truet” (NT), men som 
fremdeles er vanlige, gir ”liten verdi” 

⏐------------⏐------------⏐ 
        

 
 
Virkninger og konsekvenser av planlagt dypvannskai med utfylling  
 
Ved vurderingene av mulige virkninger og konsekvenser, er det skilt mellom anleggsfasen og selve 
driftsfasen etter at tiltaket er etablert. I anleggsfasen for den panlagte dypvannskaien vil en kunne ha 
følgende virkninger som det vil bli vurdert konsekvenser av: 

• Økt aktivitet og risiko for støy  
• Mulig sprengingsarbeid under vann 
• Utfylling i sjø og tilrenning til sjø fra anleggsaktiviteter på land 
• Spredning av miljøgifter fra aktivering av forurenset sediment 
• Anleggsaktivitet med fare for forurensing til sjø 

 
Det er særlig to forhold som vil få stor negativ konsekvens for naturmiljøet. Det gjelder dersom det 
blir aktuelt med undervannssprengninger for å sette fyllinger eller fjerne grunner for å bedre atkomst 
for skip, eller også dersom det skjer utslipp av drivstoff fra kjøretøy eller båt, eller andre tilsvarende 
utslipp av forurensende stoff. Den umiddelbare nærhet til Fugløya samt de store og grunne 
bløtbunnsområdene i Bolgleira gjør influensområdet særlig sårbart (tabell 2). 
 
Tabell 2. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser for naturmiljø ved anleggsfasen for 
planlagt dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune.   
 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor

 Virkning 
 Stor neg.    Middels      Liten / ingen     Middels    Stor pos. Konsekvens 

Aktivitet og støy  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                            

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                 

Middels negativ  
(- -) 

Undervannssprengning ⏐------------⏐-----------⏐ 
                    

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
           

Stor negativ  
(- - -) 

Sprengstein i sjø  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                 

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                 

Liten negativ  
(-) 

Miljøgifter  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                 

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

Forurensing ⏐------------⏐-----------⏐ 
                           

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
            

Stor negativ  
(- - -) 

Samlet vurdering ⏐-----------⏐-----------⏐ 
                          

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                            

Middels negativ  
(- -) 
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Det vil være andre mulige miljøvirkninger når utfyllingene er ferdige, og følgende forhold er vurdert: 
• Arealbeslag i strandsonen og på sjøbunnen 
• Aktiviteter med risiko for forurensing til sjø 
• Aktivitet med risiko for støy 
• Opphvirvling av sediment fra båtpropeller 
• Virkning av foreslått vern for Fugleøya på tiltaket 

 
Arealene på sjøbunnen som blir gjort om til kai, blir naturlig nok gjenstand for en stor negativ 
virkning, men verdien av disse er liten og tilsvarende områder finnes i nærheten. Den største 
virkningen av en dypvannskai vil være dersom det skjer utslipp av olje til sjøområdene i den 
umiddelbare nærhet av Fugløya, samt de store og grunne bløtbunnsområdene i Bolgleira (tabell 3). 
 
Tabell 3. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser for naturmiljø ved driftsfasen for 
planlagt dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune.  
 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor

 Virkning 
 Stor neg.    Middels      Liten / ingen     Middels    Stor pos. Konsekvens 

Arealbeslag i sjø  ⏐------------⏐-----------⏐ 
         

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
          

Liten negativ  
(-) 

Forurensing ⏐------------⏐-----------⏐ 
                           

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
            

Stor negativ  
(- - -) 

Aktivitet og støy  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                            

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                 

Middels negativ  
(- -) 

Opphvirvling   ⏐------------⏐-----------⏐ 
         

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                     

Liten negativ  
(-) 

Samlet vurdering ⏐-----------⏐-----------⏐ 
                    

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                            

Middels negativ  
(- -) 

 
 
Avbøtende tiltak  
 
Avbøtende tiltak blir gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser både i 
annleggsfasen og ved senere drift av tiltaket. Både i anleggsfasen og ved driftsfase forutsettes det at 
det etableres tilfredsstillende ordninger for avfallshåndtering, tiltak mot forurensing og en 
beredskapsplan dersom et uhellsutsilpp mot formodning skulle inntreffe.  
 
Størst skadevirkning vil en ha ved eventuelle utslipp av olje til sjø. Med den nærheten som her er til 
Fugløya, vil det ikke være tilstrekkelig å basere seg på offentlige oljeverndepoer, så her må etableres 
eget opplegg med lenser for umiddelbar sikring mot spredning ved oljesøl.  
 
Også eventuelle undervannssprengninger vil kunne gi skader på livet i sjøen. Av hensyn til fisk og 
fugl i området, bør en unngå åpne ladninger og gjennomføre eventuelle undervannssprenginger med 
tildekkete og reduserte ladninger for å minimalisere skadevirkninger.  
 
Ved utfylling i sjø vil både det stedegne sedimentet og finpartikler for de utfylte massene kunne drive 
med strømmen innover til de sårbare områdene ved Kruttøya og i Bolgleira. Det vil derfor være viktig 
å etablere siltskjørt slik at det aller meste av disse massene sedimenterer helst i selve tiltaksområdet.  
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1242 6

TILTAKSBESKRIVELSE  
 
COWI AS har laget planprogram for ny dypvannskai og industriområde på Husøya i Kristiansund 
kommune på oppdrag av Husøya næringspark. Det er vedtatt et planprogram for konsekvensutredning 
ut fra et tidligere fremmet forslag til reguleringsplan for industriområde med kai som er planlagt for 
skip i størrelse over 1350 brutto registertonn. Mekvik Eiendom AS er tiltakshaver.  
 
Området som er varslet er på ca 175 daa. Av dette er den planlagte utfyllingen på ca 75 meter (over 
vann) ut i sjøen i en bredde på ca 300 meter, ut fra gnr 138/55. Kruttholmen omfattes av planområdet. 
Ut over dette er planområdet sjø. Det er ned mot 15 – 20 m dyp i utfyllingsområdet (jf. figur 1). I 
selve planområdet er bunnen relativt flat med dybder hovedsakelig mellom 15 og 25 m dyp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Varslet 
planområde og planlagt 
utfylling ut fra eksisterende 
regulerte industriområde. 
 
Planområdet grenser mot Fugløya og Bolgleira hvor det er registrert et rikt mangfold og sjeldne arter, 
og dette er områder som vurderes å ha høy verdi. Denne konsekvensutredningen redegjør for 
registreringer og vurderinger av eventuelle konsekvenser fra det foreslåtte tiltaket overfor disse 
områdene, og har fokus på naboskapet og grensesetting mellom industri og natur / friområder, samt 
nødvendige sikkerhetssoner. En ser på både konsekvenser av selve inngrepet og eventuelle framtidige 
risikomomenter ved plassering av industri i nærheten av disse områdene. 
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METODEBESKRIVELSE  
 
PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM 
 
Vedtatt planprogram av 12. februar 2009 beskriver utredningsprogram for fagtema ”naturmiljø” slik: 
 

Det foreligger registreringer av naturtyper og fugleliv i området, og en utfylling i sjøen 
berører også marin biologi. Mulige konsekvenser anses å kunne være resultat av selve 
utfyllingen, endrede strømningsforhold og / eller økt båttrafikk. 
 
Det vil bli gjort vurderinger av hvorvidt naturmiljøet i området kan bli påvirket av 
tiltaket, og hvilke avbøtende tiltak som kan hindre mulige negative konsekvenser. 
Vurderinger av naturmiljø vil basere seg på tidligere undersøkelser av området, og 
eventuelt suppleres med nødvendige tilleggsregistreringer.  
 
Planområdet grenser mot Fugløya og Bolgleira hvor det er registrert et mangfold og 
sjeldne arter, og dette er områder som vurderes å ha høy verdi. En vil i 
konsekvensutredningen redegjøre for registreringer og vurderinger av eventuelle 
konsekvenser fra det foreslåtte tiltaket overfor disse områdene, og ha fokus på 
naboskapet og grensesetting mellom industri og natur / friområder, samt nødvendige 
sikkerhetssoner. En vil se på både konsekvenser av selve inngrepet og eventuelle 
framtidige risikomomenter ved plassering av industri i nærheten av disse områdene. 
 
Virkningene av planen for prioriterte naturtyper i influensområdet og foreslått vern for 
Fugløya skal utredes. 

 
 
KONSEKVENSUTREDNING 
 
Miljøkonsekvensutredninger (KU) utføres etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i Statens 
Vegvesen sin Håndbok 140 om konsekvensutredninger fra 2006. Fremgangsmåten er utviklet for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Her er utviklet gode veiledere for enhetlig 
verdivurdering for svært mange fagområder. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten 
verdi til stor verdi i henhold til bl a DNs håndbok for marinbiologi 19 (DN 2007). 
 
Trinn 2: Tiltakets virkning 
 
Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer et tiltak 
eller en påvirkning antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives 
og vurderes type og virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir 
vurdert langs en skala fra stor negativ til stort positiv virkning. 
 
Undersøkelsene omfatter både egne feltbefaringer og innsamlinger, samt at Kristiansund kommune 
har utarbeidet ”Grønn plakat” for del nordre del av Freiøya som grunnlag for ny kommuneplan. 
Rapporten (mai 2008) inneholder vurdering og verdisetting av tema landskap, natur og friluftsliv. 
Naturverdiene i området er kartlagt i forbindelse med biologisk mangfoldkartlegging: 
”Naturkartlegging” i 2003 og ”Viltområdekartlegging” som ble avsluttet i 2007/2008. 
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Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 
(tiltakets virkning / omfang) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen 
framkommer ved å plotte de to trinnene mot hverandre 
i figuren til høyre, og konsekvens fremkommer da på 
en nidelt skala fra svært stor negativ konsekvens til 
svært stor positiv konsekvens (se figur 2).  
 
 
 
 
 
Figur 2. ”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et 
tema framkommer ved å sammenholde områdets verdi 
for det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 
temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 
angir ingen virkning og ubetydelig/ingen konsekvens 
(etter Statens Vegvesen 2006). 
 
  
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for alternativer. ”0-alternativet” 
er et generelt uttrykk for den situasjonen en kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke blir 
gjennomført. I dette tilfelles vil et alternativ til den planlagte utfyllingen være å ikke fylle ut eller 
etablere kai, og konsekvensene som framkommer i utredningen vil bli sett i forhold til dette 0-
alternativet. Grunnlaget for verdisettingen bygger for det meste på ulike håndbøker utgitt av 
Direktoratet for naturforvaltning (DN-håndbok 13 – kartlegging av naturtyper og DN-håndbok 19 – 
kartlegging av marint biologisk mangfold).  
 
Tabell 4. Verdisetting av naturmiljø etter håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Marine 
naturtyper/ 
vegetasjon 

• Områder med 
biologisk mangfold 
som er representativt 
for distriktet 

• Naturtyper med 
verdi B eller C etter 
DN-håndbok 19 

 

• Naturtyper med 
verdi A etter DN-
håndbok 19 
 

 
Marint arts-  
og individ-
mangfold 

• Område med arts- og 
individmangfold som 
er representativt for 
distriktet 

• Leveområder for arter 
i kategorien NT på 
den nasjonale 
rødlisten som er 
rødlisten pga. negativ 
bestands-utvikling, 
men fremdeles er 
vanlige 

• Område med stort 
artsmangfald i lokal 
eller regional 
målestokk 

• Leveområder for 
arter i dei laveste 
kategoriene på 
nasjonal rødliste og 
relativt utbreidde 
arter i kategorien 
sårbar (VU) 

• Område med stort 
artsmangfald i 
nasjonal målestokk 

• Leveområder for 
arter i dei tre 
strengaste 
kategoriene (VU, 
EN, CR) på nasjonal 
rødliste 

• Område med mange 
rødlistearter 
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FUGLE- OG DYRELIV 
 
Fugløya har et noe komplekst utgangspunkt for skånsomt registreringsarbeid ved ilandstigning. Høy 
tetthet og mange arter på et relativt lite areal betinger få og treffsikre besøk i rugeperioden i godt vær. 
Derfor er feltinnsatsen komprimert til tre besøk, henholdsvis 1. og 7. juni og 5. juli for ternene. I 
tillegg kommer besøk i april/mai for å dekke opp grågåsas rugetid.  
 
Feltarbeidet er gjennomført av Øyvind Gjeldnes, sammen med Robert Thoresen og Arnstein og Jarle 
Gjednes. Besøkene ble innledet med en rolig runde rundt øya for å få et overblikk før fuglene dro på 
vingene, og deretter ble landområdet systematisk gjennomgått med 2 – 3 m avstand mellom 
observatørne for å telle reir med egg eller rugende fugl. Dette tråkket gjennom hele øya ble bare utført 
25. april for grågås, 7. juni og 5. juli i ternekolonien. Ved observasjonene 1. juni. ble fuglene 
observert.  
 
STRØMNINGSFORHOLD 
 
I perioden 13. mai - 10. juni 2009 ble det utplassert to rigger med Gytre Strømmålere (modell SD-
6000 produsert av Sensordata AS i Bergen) i sjøområdet ved den planlagte utfyllingen vest for 
Husøya. Begge riggene bestod av en strømmåler der den ene riggen (Bolgleira indre) var plassert 
omtrent 60 – 70 m vestsørvest for Kruttholmen i posisjon N 63° 05,370' / Ø 07° 45,619', og den andre 
(Bolgleira ytre) var plassert omtrent midt på den ytre delen av den planlagte utfyllingen / kaien i 
posisjon N 63° 05,528' / Ø 07° 45,765' (figur 7). Det ble målt temperatur, strømhastighet og 
strømretning hvert 30. minutt på 2 m dyp på begge stedene. Riggene var forankret til bunnen med et 
betonglodd og en dregg på til sammen ca 40 kg, og det var festet en trålkule av plast i tauet over 
strømmåleren for å sikre tilstrekkelig oppdrift og stabilitet på riggen i sjøen. Det ble i tillegg festet en 
blåse med blink til overflaten i et slakt tau for å ta av for bølgepåvirkning. Riggene ved Bolgleira 
indre og Bolgleira ytre var begge utplassert på svakt skrånende bunn på henholdsvis ca 7 og 22 m 
djup.  
 
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet et system for klassifisering av overflatestrøm med hensyn til 
de tre parametrene gjennomsnittlig strømhastighet, retningsstabilitet og innslag av strømstille perioder 
(tabell 5. Klassifiseringen er utarbeidet på grunnlag av resultat fra strømmålinger med sammen 
strømmålere på omtrent 60 lokaliteter for overflatestrøm. Klassifiseringssystemet er laget for å 
beskrive kvaliteten på strømmen i forhold til oppdrettsanlegg i sjø, men blir i denne sammenhengen 
kun benyttet som en referanse for å beskrive kvaliteten på overflatestrømmen på de ulike stedene.  
 
Tabell 5 Rådgivende Biologer AS klassifisering av ulike forhold ved strømmålingene, basert på 
fordeling av resultatene i et omfattende erfaringsmateriale fra Vestlandet. Strømstille perioder er 
definert som strøm svakere enn 2 cm/s i perioder på 2,5 timer eller mer.  
 
Tilstandsklasse I II III IV V 
gjennomsnittlig 
strømhastighet 

svært sterk sterk middels sterk svak svært svak 

Overflatestrøm (cm/s) > 10 6,6 - 10 4,1 - 6,5 2,0 - 4,0 < 2,0 
Tilstandsklasse I II III IV V 
andel strømstille svært lite lite middels høy svært høy 
Overflatestrøm (%) < 5 5 - 10 10 - 25 25 - 40 > 40 
Tilstandsklasse I II III IV V 
retningsstabilitet svært stabil stabil middels stabil lite stabil svært lite stabil
Neumann parameter > 0,7 0,4 - 0,7 0,2 - 0,4 0,1 - 0,2 <0,1 
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MILJØGIFTER 
 
Prøvetaking av sediment til analyse av miljøgifter ble utført i to omganger. Under prøvetaking av 
bløtbunnsfauna 13. mai 2009, ble det samtidig tatt ut sedimentprøver fra stasjon 1 og 2 i Bolgleira. 
Prøvene ble tatt med en 0,1 m2 stor van Veen grabb. Deretter ble det tatt tre stasjoner (stasjon 3-5) 
med en 0,28m2 van Veen grabb i det planlagte utfyllingsområdet den 10. juni 2009 (figur 3, tabell 7). 
Alle kjemiske analyser er utført av Eurofins analycen. 
 
MARINBIOLOGI 
 
BLØTBUNNSFAUNA 
 
To parallelle sedimentprøver ble tatt med en 0,1 m2 stor vanVeen-grabb på hver av de fire undersøkte 
stedene (figur 3 og tabell 6). Sedimentet for hver av de to parallelle prøvene ble vasket gjennom en 
rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværende materiale ble fiksert på hver sin boks med formalin 
tilsett bengalrosa og tatt med til lab for analyse av fauna. Bunndyrsprøvene er sortert av Silje Johnsen 
og Trond Roger Oskars, og artsbestemt ved Lindesnes Biolab av cand. scient. Inger D. Saanum.  
 

Fugløya

Husøya

Kruttøya

Planlagt 
utfylling 

100 m

1

2

3

4

 
 
Figur 3. Utsnitt av Bolgleira og sjøområdet rundt, med inntegnet djupnekoter og omriss av den 
planlagte utfyllingen på Husøya. Posisjoner for prøvetaking av bløtbunnsfauna nummerert 1-4 (gult) 
og sedimentprøver nummerert 1-5 (oransje). Kartet er hentet fra Fiskeridirektoratet sine nettsider 
(kart.fiskeridir.no).  
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Tabell 6. Posisjoner (WGS-84) til prøvetaking av bløtbunnsfauna ved Husøya i Kristiansund 
kommune, 13. mai 2009.  
 
Stasjon: Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 Stasjon 4 
Posisjon nord 63o 05,338' 63o 05,364' 63o 05,493' 63o 05,627' 
Posisjon øst 7o 45,658' 7o 45,619' 7o 45,752' 7o 45,758' 
Dyp (m) 2 6 17 23 
 
Tabell 7. Posisjoner (WGS-84) til prøvetaking av sedimentprøver til miljøgifter ved Husøya i 
Kristiansund kommune, 13. mai og 10. juni 2009.  
 
Stasjon: Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 Stasjon 4 Stasjon 5 
Posisjon nord 63o 05,338' 63o 05,364' 63o 05,454' 63o 05,520' 63o 05,556' 
Posisjon øst 7o 45,658' 7o 45,619' 7o 45,715' 7o 45,774' 7o 45,800' 
Dyp (m) 2 6 14 19 19 
 
Det utføres en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av makrofauna (dyr større enn 1 mm). 
Vurderingen av bunndyrsammensetningen gjøres på bakgrunn av diversiteten i prøven. Diversitet 
omfatter to forhold, artsrikdom og jevnhet, som er en beskrivelse av fordelingen av antall individer pr 
art. Disse to komponentene er sammenfattet i Shannon-Wieners diversitetsindeks (Shannon & Weaver 
1949), og denne er brukt for å angi diversitet for de ulike prøvene: 
 

  s 
H’ = -∑pi log2 pi 
 i=1 

 
der pi = ni/N, og ni = antall individer av arten i, N = totalt antall individer og S = totalt antall arter. 
 
Dersom artsantallet er høyt, og fordelingen mellom artene er jevn, blir verdien på denne indeksen (H’) 
høy. Dersom en art dominerer og/eller prøven inneholder få arter blir verdien lav. Prøver med jevn 
fordeling av individene blant artene gir høy diversitet, også ved et lavt artsantall. En slik prøve vil 
dermed få god tilstandsklasse selv om det er få arter (Molvær m. fl. 1997). Diversitet er også et dårlig 
mål på miljøtilstand i prøver med mange arter, men hvor svært mange av individene tilhører en art. 
Diversiteten blir lav som følge av skjev fordeling av individene (lav jevnhet), mens mange arter viser 
at det er gode miljøforhold. Ved vurdering av miljøforholdene vil en i slike tilfeller legge større vekt 
på artsantallet og hvilke arter som er til stede enn på diversitet. Jevnheten av prøven er også kalkulert, 
ved Pielous jevnhetsindeks (J): 
 

H’ J   = H’max 
 
der H’max = log2s = den maksimale diversitet som kan oppnåes ved et gitt antall arter, S. 
 
Beregningen av diversitetsindekser er minimumsanslag, da en liten andel av hver prøve ble tatt ut til 
analysering av kornfordeling og kjemisk analyse før prøven ble analysert for innhold av dyr. Det 
reelle tallet på arter og individer i prøvene kan derfor trolig være litt høyere enn det som er påvist. 
 
Bunndyrprøvene er sortert av Trond Roger Oskars og Silje Johnsen og artsbestemt ved Lindesnes 
Biolab av cand. scient. Inger D. Saanum.  
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Geometriske klasser 
 
Da bunnfaunaen identifiseres og kvantifiseres kan artene inndeles i geometriske klasser. Det vil si at 
alle arter fra en stasjon grupperes etter hvor mange individer hver art er representert med. Skalaen for 
de geometriske klassene er I = 1 individ, II = 2-3 individer, III = 4-7 individer, IV = 8-15 individer per 
art, osv (tabell 8).  For ytterligere informasjon vises til Gray og Mirza (1979), Pearson og Rosenberg 
(1980) og Pearson et. al. (1983). Denne informasjonen kan settes opp i en kurve hvor geometriske 
klasser er presentert i x- aksen og antall arter er presentert i y-aksen. Kurveforløpet er et mål på 
sunnhetsgraden til bunndyrssamfunnet og kan dermed brukes til å vurdere miljøtilstanden i området. 
En krapp, jevnt fallende kurve indikerer et upåvirket miljø og formen på kurven kommer av at det er 
mange arter, med heller få individer. Et moderat påvirket samfunn vil ha et mer avflatet kurveforløp 
enn i et upåvirket miljø. I et sterkt påvirket miljø vil kurveforløpet variere på grunn av dominerende 
arter som forekommer i store mengder, samt at kurven vil utvides med flere geometriske klasser. 
 

Tabell 8. Eksempel på inndeling i geometriske klasser. 
 

Geometrisk klasse Antall individer/art Antall arter 
I 1 15 
II 2-3 8 
III 4-7 14 
IV 8-15 8 
V 16-31 3 
VI 32-63 4 
VII 64-127 0 
VIII 128-255 1 
IX 256-511 0 
X 512-1032 1 
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LITORAL OG SUBLITORAL KARTLEGGING 
 
Det ble utført undersøkelser av litoral- og sublitoralsoner ved Husøya den 10. og 11. juni 2009 og 
omfattet henholdsvis kvantitativ og semikvantitativ kartlegging av flora og fauna. Dette gjelder to 
stasjoner i Bolgleira (st. 1 og st. 2), samt en stasjon ved Kruttholmen (st. 3), se figur 4. I følge 
planprogrammet for industriområde og dypvannskai på Husøya, er Kruttholmen innenfor selve 
planområdet. I henhold til Norsk standard ”Vannundersøkelse - Veiledning for marinbiologisk 
undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn” (NS-EN ISO 19493:2007) skal en kontrollere flest 
mulige naturlige forhold som kan påvirke samfunnet i strandsonen. Ulike parametere bør registreres, 
blant annet bølgeeksponering, substrattype, himmelretning og helningsvinkel (Tabell 10).  
 

 

Figur 4. Oversiktsbilde av stasjon 1 og 2 i Bolgleira og stasjon 3 på Kruttholmen ved Husøya i 
Kristiansund kommune. Kartutsnitt er hentet fra http://www.norgeibilder.no/. 
 
Ved kvantitativ undersøkelse av litoralsamfunnet blir det på hver stasjon lagt ut et målebånd med en 
horisontal bredde på 8 m, og langs dette blir kvadratiske prøveruter plassert (figur 5). Fastsittende 
makroalger og dyr (> 1 mm) blir undersøkt ved å registrere antall arter og dekningsgrad for hver art 
innen en kvadratisk prøverute på 0,5 x 0,5 m. Mobile dyr og større fastsittende dyr blir angitt i antall 
individ per prøverute, mens alger og mindre dyr blir angitt som dekningsgrad. Prøverutene er videre 
delt inn i 10 x 10 cm ruter, der hver rute utgjør 4 %. Undersøkelsene i strandsonen ble utført ved lavt 
tidevann. Det blir generelt utført ruteanalyser i 2 nivå med 4 paralleller i hvert nivå. Der det er spesielt 
lange strandsoner blir det lagt til et tredje nivå. Dersom en art ikke lar seg identifisere i felt, tar en 
prøver for senere identifisering ved hjelp av lupe eller mikroskop.  
 

3 

2 

1 
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Figur 5. Illustrasjon av kvantitativ ruteanalyse med fire paralleller over to nivå i strandsonen. Hver 
lokalitet har en horisontal bredde på minst 8 m2.   
 
Ved semikvantitativ kartlegging av sublitorale forhold blir det i større grad utført fridykking en fast 
strekning langs strandkanten med minst en horisontal bredde på 8 m2, der en registrerer alle 
makroskopiske, fastsittende alger og dyr i 0-3 meters dybde. Dominerende arter og spesielle 
naturtyper blir fotografert og registrert for hver lokalitet, samt retning og geografiske koordinater. I 
tillegg til artsregistrering, ble forekomsten (mengden) anslått etter følgende gradering:  
 
Tabell 9. Skala brukt i sammenheng med semikvantitative analyser av flora og fauna, litoralt og 
sublitoralt. 
 
Mengde Dekningsgrad i % (alger og dyr) Antall individer pr m2 
Dominerende 4 <80 >125 
Vanlig 3 20-80 20-125 
Spredd forekomst 2 5-20 5-20 
Enkeltfunn  1 <5 <5 
Ikke til stede 0 0 0 
 
Tabell 10. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype (L = litoralt, S = sublitoralt) for 
hver av de tre strasjonene ved Husøya i Kristiansund kommune 10. og 11. juni 2009.  
 

Stasjon: Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 
Posisjon nord 63° 05, 271´ 63º 05, 300´ 63º 05, 400´ 
Posisjon øst 07º 45, 829´ 07º 45, 565´ 07º 45, 690´ 
Himmelretning Nordvendt Østvendt Nordøstvendt 
Hellingsvinkel < 10°, langgrunt < 10°, langgrunt 10-30° 
Substrat (L/S) Fjell, bløtbunn/- Rullestein/bløtbunn Fjell 
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING  
 
TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet består av alle områdene som blir direkte fysisk påvirket ved utbyggingen av det 
planlagte tiltaket og selve aktiviteten knyttet til bruken og virksomheten. Tiltaksområdene i sjø i 
forbindelse med prosjektet omfatter fysiske installasjoner som kai og andre utfyllinger i sjø, eller 
grunnområder der det blir mudret for å sikre trygg ferdsel.  
 
Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil området nært opp til anleggsområdene kunne 
bli påvirket spesielt under anleggsfasen. Hvor store områder som blir påvirket, vil variere både 
geografisk og i forhold til topografi og strømretning og hvilken type økosystem det er snakk om. For 
oppvirvling av finsediment ved utfylling eller mudring i sjø, vil naboområdet nedstrøms kunne bli 
påvirket nokså langt borte fra selve tiltaksområdet, gjerne flere hundre meter. For eventuelle 
sprengninger under vann kan virkningen på fisk være omfattende også i kilometer avstand, avhengig 
av størrelsen på ladningene.  
 
Hvor store naturområder som blir påvirket av et tiltak kan være vanskelig å vurdere, og henger 
selvsagt sammen med hvilken type virkning det er snakk om og hvor stort omfang tiltaket har. De 
mest omfattende virkningene vil en få i forbindelse med anleggsarbeidet, mens virkninger over det 
kan knyttes til støy og ferdsel. I tillegg vil en vente at økosystemene tilpasser seg de nye forholdene 
nokså raskt.  
 

 
 

Figur 6. Tiltaksområdet på Husøya med Fugleøya i forgrunnen og Bolgleira bak til høyre 
 
 
FUGLEØYA 
 
Fugleøya er en flatlendt og mindre øy mellom Frei og Kristiansund, og ligger like nord for Husøya og 
den planlagte dypvannskaien. Tidligere lå det et gårdsbruk på øyen, men dette ble fraflyttet i 2003, og 
nå er det stort sett kultureng og strandeng. Fugløya er fremdeles i privat eie, og var fast bosatt av 
brødrene Roald og Frank Thoresen. De to eier fortsatt øya, men en tredje bror, Robert Thoresen, har 
de siste årene holdt ”oppsyn” med fugl og vedlikeholdt huset og bryggen.  
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Kulturinteressene er vesentlige i lokal samanheng, og Fugløya var inne i bildet i forbindelse med 
markeringen av kulturminneåret 1997, og ble kåret til daværende Frei kommunes kulturminne. 
Feltarbeidet med registrering av fuglelivet på øyen ble derfor gjennomført i godt samarbeid med 
Robert Thoresen, øyas ”forvalter”. 
 
I Direktorat for naturforvaltning sitt forslag til ”Verneplan for hekkande sjøfugl i Møre og Romsdal” 
fra mai 2007 er Fugløya et av 37 områder i fylket som er foreslått vernet som naturreservat i medhold 
av naturvernloven. Formålet med fredningen av Fugløya er å ta vare på en viktig hekkelokalitet for 
sjøfugl med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Verneplanen er sendt Miljøverndepartementet 
for endelig behandling. 
 
REGISTRERINGER 2009 
 
Ved undersøkelsene i 2009 ble det totalt observert 18 arter hekkende eller sannsynlig hekkende 
fordelt på ca 280 par. Perioden for klekking for grågås i april og fram til ca 10. mai, var mild, tørr og 
stille. Deretter var været noe mer variabelt med to ukers perioder med noe nedbør og temperatur på 
mellom 3 – 10 grader. Ellers var vår og forsommeren tørr og mild med sommertemperatur fra 24. 
juni. Øya har heller ikke vært utsatt for predasjon av særlig betydning. Totalt ble rester etter 7 
fiskemåser funnet. Havørn og vandrefalk har nok vært innom øya. Dessuten har en ravnefamilie 
patruljert området. Svartbaken tar neppe friske fiskemåser, men kan nok være synder bak mobbete 
fiskemåsers død.  
 
Knoppsvane 
1 reir med 4 klekkende egg 7.6. Arten har hekket her noen år nå bl.a. med 2 par i 2008. Øya er den 
sikreste og mest brukte hekkeplassen for arten i kommunen. 
 
Canadagås 
1 reir med 1 egg + 1 par. Reiret var senere forlatt og fuglene borte. Har hekket årvist på 2000- tallet. 
30.6. ble 3 par sett ved øya. 
 
Grågås 
6 par ruget + 2 par som sannsynligvis ikke la egg. Dessuten hadde ca 35 ikke hekkende ind. tilhold. 
Andre observasjoner av disse kan tyde på at flokken hviler og kan overnatte på Fugløya. 
 
Ærfugl 
70 reir funnet 7.6. Et formidabelt tall, som også underbygges av mye ærfugl i nærområdet i april. 
Sannsynligvis den største kolonien på Nordmøre. Kombinasjonen småtrær, høy undervegetasjon, 
kløfter, kanter og bare 2 par svartbak gjør ærfugl til øyas store verdi. 7.6. var nok et maksimalt 
tidspunkt da klekking bare var påbegynt i 5 reir. 
 
Siland 
1 reir funnet, 8 egg. 1 par til hadde tilhold og kan ha hekket etter 7.6. 
 
Fiskemåse 
120 reir med egg talt opp 7.6. Ca 300 ind. hadde tilhold på øya. Potensiell hekkebestand var om lag 
150 par. Tidligere i 2004 hekket over 300 par. Mye tyder på at Fugløya har Nordmøres største 
fiskemåsekoloni med 150-350 par. 
 
Gråmåse 
1 par fikk fram 2 unger. 
 
Svartbak 
Kun 2 par hekker. Dette er en viktig faktor for øyas årlige store sjøfuglbestand. Høy vegetasjon er 
ugunstig for svartbakens krav til reirplass (Ø. Gjeldnes). 
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Sildemåse 
1 par 1. og 7. juni varslet og var territorielle, men ikke sett 5.7. 
 
Hettemåse 
1 par 1. og 7. juni. Oppholdt seg blant fiskemåsene og varslet. Ikke observert rugende. 5.7. var paret 
der fortsatt, men sto nå ubekymret i fjæra og var ikke pågående som før. Forekomsten av hettemåse 
og sildemåse indikerer at øya har tiltrekningskraft på lokalt mer fåtallige eller marginale hekkearter. 
 
Rødnebbterne 
5.7. hadde 30 par lagt egg nord-øst på øya skjermet fra andre arter på et nærmest vegetasjonsløst 
område. Ca 80 voksne ble sett, så opp mot 40 par var i området. 
 
Rødstilk 
1 par hekket 
 
Strandsnipe 
1 par 
 
Skjærpiplerke 
2 par 
 
 
Tjeld 
3 par 
 
I tillegg hekker også løvsanger, tornsanger, kjøttmeis og stær. Videre var både ravn og kråke stadig på 
holmen. Hegre fisket også i fjæra. Storskarv var litt overraskende på Fugløyskjæret nå i 
sommersesongen.  
 
 
VERDIVURDERING  
 
Øyas langvarige stabilitet som arts- og individrik sjøfuglkoloni gjør den regionalt viktig på Nordmøre. 
Rikdommen er nok ganske sikkert en kombinasjon av mange gunstige kvaliteter der balansepunktet 
må kunne kalles en utsøkt ornitologisk formel. Fugleøya har verdier på regionalt nivå, der en på en 
skala fra 5 (høyeste verdi) til 1 (laveste verdi), vil tilegne observasjonene verdi 4 = over middels 
verdi, eller regionalt viktig (B). Dette samsvarer også med viltkartlegging for Frei (Stølen & Moen 
2007). 
 

Verdi fugleliv og Fugleøya 
Liten                    Middels                          Stor
 ⏐-----------------------------⏐-------------------------------⏐ 
                                                   

 
STRØMNINGSFORHOLD I OMRÅDET 
 
Bolgleira indre. 
 
Overflatestrømmen på 2 meters dyp var ”svært svak” med en gjennomsnittlig hastighet på 1,6 cm/s, 
og en maksimal hastighet på 5,6 cm/s. Strømmen vekslet mellom å gå i alle retninger, men det var en 
svak dominans av strøm mot nordlige retninger i måleperioden (figur 7). Det var flest målinger av 
strøm i intervallet 1–3 cm/s (56,4 %), men hele 38 % av målingene var på 1 cm/s eller mindre (helt 
strømstille) (figur 8). Selv om indre Bolgleira ligger relativt godt beskyttet for vêr og vind fra flere 
retninger, var det vindforholdene som i størst grad påvirket strømfarten og strømretningen på dette 
stedet (figur 9). 
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Bolgleira ytre. 
 
Overflatestrømmen på 2 meters dyp var ”svak” med en gjennomsnittlig hastighet på 2,2 cm/s, og en 
maksimal hastighet på 9,6 cm/s. Strømmen gikk på dette stedet overveiende i øst- og vestlige 
retninger (figur 7). Det var flest målinger av strøm i intervallet 1–3 cm/s (62,5 %), og 18,0 % av 
målingene var på 1 cm/s eller mindre (figur 8). Vinden påvirket strømforholdene i betydelig mindre 
grad ved Bolgleire ytre sammenlignet med Bolgleira indre (figur 9). Det at det også var betydelig 
lavere andel strømstille ved Bolgleira ytre sammenliknet med Bolgleira indre, viser at 
strømforholdene ytterst i Bolgleira i større grad er påvirket av tidevannstrømmene som går frem og 
tilbake i sundet/fjorden nord for Husøya (Bolgsvaet). 
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Planlagt 
utfylling 

Husøya

Fugløya

Kruttøya

100 m
 

 
Figur 7. Utsnitt av Bolgleira og sjøområdet rundt, med inntegnete dybdekoter og omriss av den 
planlagte utfyllingen på Husøya. Kartet er hentet fra Kystverket sine nettsider (www.kystverket.no). 
Plassering av strømmålerene er merket av med røde stjerner. På kartet er det også tegnet inn 
“strømroser” som viser strømretningen/vanntransporten (relativ flux) på de to målestedene. 
 
 
Figur 9 (høyre og venstre) viser at det i måleperioden var en tydeleg sammenheng mellom middel 
vindhastighet ved flyplassen i Kristiansund (Kilde: eklima) og middel strømhastighet på 2 m dyp ved 
Bolgleira indre. Det at R² = 0,50 viser at det er moderat korrelasjon mellom middelvinden ved 
flyplassen og middelstrømfarten ved Bolgleira indre. Dette betyr at ca 50 % av variasjonen i middel 
strømfart kan forklares  med forandring i middel vindhastighet. Ved Bolgleira ytre  var det derimot 
svak korrelasjon mellom middel vindfart og middel strømfart (R² = 0,29). Disse resultatene viser at 
tidevannet trolig har betydelig større innvirkning på strømforholdene i overflatevannet ytterst i 
Bolgleira sammenlignet med lenger inne i Bolgleira.  
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Bolgleira indre, 2 m 

        
 

Bolgleira ytre, 2 m 
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Figur 8. Strømhastighet  (øverst) og fordeling av strømhastighet (nederst) ved Bolgleira indre, og ved 
Bolgleira ytre i perioden 13. mai -10. juni 2009. 
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Figur 9. Korrelasjonen mellom vindhastighet og strømfart ved Bolgleira indre og Bolgleira ytre i 
perioden 13. mai -10. juni 2009. 
 
BOLGLEIRA 
 
Et gruntvannsområde mellom Frei og Husøya og munner ut i Bolgsvaet vest for Husøya. Området er 
beskrevet som naturtyper strandeng og strandsump (G05) og havstrand i naturbase. Området ligger 
relativt beskyttet og blottlegges ved fjære sjø. Samlet utbredelse på strandengen er ca. 500 x 60 m, og 
området er beskrevet som "middels artsrikt” og det er påvist en stor forekomst av rustsevaks (Blysmus 
rufus). På sørsida av sundet er det et relativt stort flatt strandengområde og tidligere naturbeitemark. 
Sangsvane, stokkand og siland bruker lokaliteten som beiteområde om vinteren. I strandengområdet 
hekker tjeld, vipe, storspove, rødstilk og sivsanger (tabell 11). Viltkartlegging for Frei (Stølen & 
Moen 2007) viser også til at Bolgleira utgjør ett av de tre ”viktige” viltområdene ved kysten i 
kommunen. Bolgvågen er igjen av de øvrige.  
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Figur 10. Bolgleira med Bolgvågen i bakgrunnen, ved flo sjø 1.september 2009. 
 
Tabell 11. Oversikt over registreringer av  fugler som anvender Bolgleira som beite og hekkeområde.  
 

Art Funksjon Funksjonskvalitet Vekting Årstid Kategori Stedkvalitet Dato 
registrert 

Sangsvane beiteområde Påvist 2 vinter NTº Særs god 01.01.2005 
Stokkand beiteområde Påvist 1 vinter  Særs god 30.03.2006 
Siland beiteområde Påvist 1 vinter  Særs god 30.03.2006 
Tjeld yngleområde Påvist 1 vår/sommer  Særs god 06.06.2005 
Vipe yngleområde Påvist 1 vår/sommer NT Særs god 06.06.2005 
Storspove yngleområde Påvist 1 vår/sommer NT Særs god 06.06.2005 
Rødstilk yngleområde Påvist 1 vår/sommer  Særs god 06.06.2005 
Sivsanger yngleområde Påvist 1 vår/sommer  Særs god 06.06.2005 
 
 
SEDIMENTBESKRIVELSE 
 
Stasjon 1 ble tatt på svakt skrånende bunn på 2 m dyp i Bolgleira, ca 150 m sørsørvest for Kruttøya 
(figur 3). De to parallelle prøvene bestod av ca 3 liter med grågul, fast og luktfri sand (tabell 12). 
 
Stasjon 2 ble tatt på svakt skrånende bunn på 6 m dyp i Bolgleira ca 100 m vestsørvest for Kruttøya. 
De to parallelle prøvene bestod henholsvis av ca 2 og 1 liter med grå, fast og luktfri fin sand.  
 
Stasjon 3 ble tatt på tilnærmet flat bunn ca midt på den ytterste delen av den planlagte utfyllingen (ca 
250 m nordnordøst for kruttøya) på 16 – 17 m dyp ytterst i Bolgleira. Det var steinbunn med lav grad 
av sedimenterende forhold på stedet slik at prøvene bestod for det meste av småstein, i tillegg til en 
blanding av litt skjellsand, fin sand og silt.  
 
Stasjon 4 ble tatt på svakt skrånende bunn ca 100 – 150 m nordvest for den nordvestlige delen av den 
planlagte utfyllinga på 23 m dyp i Bolgsvaet. De to parallelle prøvene var gråe, faste og luktfrie og 
bestod henholsvis av ca 2 og 1 liter med sand, fin skjellsand og silt. 
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Tabell 12. Sensorisk beskrivelse av sedimentprøvene fra Husøya 13. mai 2009. Andel av de ulike 
sedimentfraksjonene er anslått i felt.  
 
Stasjon Husøya stasjon 1 Husøya stasjon 2 
 replikat 1 replikat 2 replikat 1 replikat 2 
Antall forsøk 1 1 1 1 
Dyp (m) 2 2 6 6 
Grabbvolum (liter) 3 3 2 1 
Bobling i prøve Nei Nei 
H2S lukt Nei Nei 
 Skjellsand   
 Grus   
Primær Sand ~ 100 % ~ 100 % 
sediment Silt   
 Leire   
 Mudder   
 Stein   

Beskrivelse av prøven Fast, grågul og luktfri prøve 
bestående av tilnærmet 100 % sand. 

Fast, grå og luktfri prøve 
bestående av tilnærmet 100 % fin 
sand. Et stort tareblad i replikat 2. 

 
Stasjon Husøya stasjon 3 Husøya stasjon 4 
 replikat 1 replikat 2 replikat 1 replikat 2
Antall forsøk 1 2 1 1 
Dyp (m) 17 16 23 23 
Grabbvolum (liter) 2,5 0,5 + 1 2 1 
Bobling i prøve Nei Nei 
H2S lukt Nei Nei 
 Skjellsand 30 % 
 Grus  
Primær Sand 60 % 
sediment Silt 

15 % 

10 % 
 Leire   
 Mudder   
 Stein 85 %  

Beskrivelse av prøven Replikat 1: Fast, grå og luktfri prøve, mest 
småsteiner og litt grus, sand, skjellsand og silt 
innimellom. Et tareblad og noen store 
skjellbiter (kuskjell). En del rødalger og 
kalkmakker på steinene. Replikat 2: Som rep. 1, 
men måtte ta en ekstra grabb for å få nok prøve 

Fast, grå og luktfri 
prøve bestående av ca  
30 % fin skjellsand, 60 
% sand og 10 % silt. 
Replikat 1: I tillegg en 
stor stein (ca 2-3 kg). 
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MILJØGIFTER I SEDIMENTET 
 
Tungmetallinnholdet i alle de fem sedimentprøvene var lavt, og samtlige metaller på samtlige steder 
tilfredsstilte nivået i tilstandsklasse I = ”bakgrunn”. Verken for PAH-stoffene (polysykliske 
aromatiske hydrokarboner) eller for PCB-stoffer ble det funnet noen påviselighe konsentrasjoner i de 
fem sedimentprøvene. For tributyltinn var det noe forhøyete verdier, med tilstandsklasse III = 
”moderat” og II =”god” for sedimentet ved Husøya (tabell 13).   
 
Tabell 13. Miljøgifter i sediment fra de undersøkte prøvene i tiltaksområdet utenfor Husøya 2009. 
Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins AS. SFT- tilstanden (TA 2229/2007) 
er markert i parentes for aktuelle parametre. For miljøgifter i sediment benyttes SFT sin nye 
klasseinndeling for metall og organiske miljøgifter i vann og sediment: I = bakgrunn.  II = god.  III = 
moderat.  IV = dårlig. V = svært dårlig. 
 

Stoff / miljøgift Enhet Bolgleira  
1 

Bolgelira 
2 

Husøya 
3 

Husøya 
4 

Husøya 
5 

Arsen mg/kg 1,3 1,5 1,6 1,1 0,99 
Bly mg/kg 2,4 2,8 3,4 2,4 2,0 
Kadmium mg/kg 0,08 < 0,053 < 0,068 < 0,068 < 0,063 
Kobber mg/kg 8,7 5,6 6,5 4,6 3,4 
Krom totalt (III + VI) mg/kg 7,4 9,1 8,0 9,2 9,5 
Kvikksølv mg/kg 0,011 0,017 0,056 0,023 0,014 
Nikkel mg/kg 11 6,9 5,7 4,9 5,1 
Sink mg/kg 42 26 20 18 17 
Naphtalene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Acenaftylen mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Acenaften  mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Fluoren  mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Fenantren  mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Antracen mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Fluoranten mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Pyren mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(a)anthracene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Chrysene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(b)fluoranthene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(k)fluoranthene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(a)pyrene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Indeno(123cd)pyrene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibenzo(ah)anthracene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(ghi)perylene mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
∑PAH 16 EPA mg/kg < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 
PCB # 28 mg/kg < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
PCB # 52 mg/kg < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
PCB # 101 mg/kg < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
PCB # 118 mg/kg < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
PCB # 153 mg/kg < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
PCB # 138 mg/kg < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
PCB # 180 mg/kg < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
∑ PCB  mg/kg < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 
Tributyltinn TBT µg/kg 1,2 < 1 6,7 3,4 1,7 
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BLØTBUNNSFAUNA  
 
Som grunnlag for artsbestemmelse fekk en ved Husøya opp relativt lite prøvemateriale. dvs. mellom 
1-3 l per parallell. Likevel inneholdt prøvene fra stasjonene alle en forholdsvis rik og variert fauna, 
men prøvene fra stasjon 1, og til en viss grad stasjon 2, så ut til å være preget av ustabile forhold på 
grunt vann. På stasjon 1 dominerte krepsdyret Corophium bonelli (tabell 15) sterkt i antall og dette 
trekker ned verdiene for jevnhet og diversitet. Dominansen av dette krepsdyret er trolig et 
gruntvannsfenomen og har ingenting med forurensningspåvirkning å gjøre. Uten denne dominansen 
ville stasjonen ha hatt en diversitet mellom 3 og 4 og dermed havnet i tilstandsklasse ”god”. Stasjon 2 
inneholdt færre arter, men individene var mer jevnt fordelt mellom artene og beregnet diversitet ble 
dermed høyere (tabell 14). Faunaen på begge disse stasjonene synes naturlig ut fra de naturlige 
betingelser. 
 
Tabell 14. Antall arter og individer av bunndyr i de åtte grabbhuggene ved Husøya 13. mai 2009, 
samt Shannon-Wieners diversitetsindeks, beregnet maksimal diversitet (H'-max), jevnhet (evenness) 
og SFT-tilstandsklasse. Enkeltresultatene er presentert i vedleggstabell 1 bak i rapporten. Fargekoder 
tilsvarer tilstandsklassifiseringen etter SFT (1997). 

 
FORHOLD Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 Stasjon 4 

 1A 1B 1A+B 2A 2B 2A+B 3A 3B 3A+B 4A 4B 4A+B 
Antall individ 247 183 430 32 53 85 59 198 257 102 76 178 
Antall arter 15 18 22 10 13 17 22 50 58 37 24 47 
Shannon-
Wiener, H’ 1,96 2,50 2,36 2,83 2,75 3,23 3,37 4,70 4,64 4,54 4,17 4,70 

Jevnhet, J 0,50 0,60 0,53 0,85 0,74 0,79 0,76 0,83 0,79 0,87 0,91 0,85 
H' max 3,91 4,17 4,46 3,32 3,70 4,09 4,46 5,64 5,86 5,21 4,58 5,55 
SFT- tilstands 
klasse IV III III III III II II I I I I I 

 
Prøvene fra stasjon 3 og 4 hadde begge en artsrik og mangfoldig fauna. Diversiteten ble samlet 
beregnet til hhv. 4,64 og 4,70 hvilket plasserer begge stasjonene i tilstandsklasse ”meget god”. Prøven 
fra stasjon 3 inneholdt en del tareblader og faunaen var dels preget av arter som lever på og 
innimellom tareblader (karakterisert som hardbunnsfauna) i tillegg til ren bløtbunnsfauna. Faunaen på 
begge stasjoner syntes ”sunn og frisk” og ingenting tyder på noen form for forurensning eller andre 
forstyrrende forhold. Kurven til de geometriske klassene viser også at stasjonene er relativt upåvirket, 
men med mange individer av enkelte arter (figur 11 og tabell 15). 
 
 
Tabell 15. De ti mest dominerende artene av bunndyr registrert på de fire prøvetakingsstedene ved 
Husøya den 13. mai 2009.   
 

Stasjon 1   
Art % Kum % 
Corophium bonelli 55,12 93,72 
Polydora sosialis 19,77 38,60 
Scoloplos armiger 5,58 18,84 
Spisula subtruncata  5,12 13,26 
Travesia forbesi 1,86 8,14 
Bathyporeia eleans 1,40 6,28 
Spio filicornis 1,40 4,88 
Chaetozone setosa 1,40 3,49 
Nemertinea sp. 1,16 2,09 
Mya truncata 0,93 0,93 

Stasjon 2   
Art % Kum % 
Capitata capitata 32,94 90,59 
Spio filicornis 15,29 57,65 
Scoloplos armiger 9,41 42,35 
Polydora sosialis 8,24 32,94 
Prionospio malmgreni 7,06 24,71 
Exogone naidina 7,06 17,65 
Spisula subtruncata  3,53 10,59 
Hyperiidae sp. 2,35 7,06 
Nudibranchia sp. 2,35 4,71 
Abra nitida 2,35 2,35 
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Stasjon 3   
Art % Kum % 
Pseudopolydora 23,35 65,37 
Exogone naidina 8,17 42,02 
Chiton spp. 7,39 33,85 
Thyasira spp. 7,00 26,46 
Prionospio cirrifera 5,06 19,46 
Jasmineira caudata 3,11 14,40 
Scoloplos armiger 3,11 11,28 
Pholoe inornata 2,72 8,17 
Galathea intermedia 2,72 5,45 
Eupolymnia nesidensis 2,72 2,72 

 

Stasjon 4   
Art % Kum % 
Thyasira spp. 15,17 66,29 
Exogone naidina 8,43 51,12 
Harpinia antennaria 7,87 42,70 
Lapidoplax buski 7,87 34,83 
Prionospio cirrifera 7,30 26,97 
Heteromastus filiformis 5,62 19,66 
Chaetozone setosa 4,49 14,04 
Pseudopolydora 

b h
4,49 9,55 

Edwardsia sp. 2,81 5,06 
Myriochele danielsseni 2,25 2,25 

 

Figur 11. Faunastruktur uttrykt i geometriske klasser for stasjon 1- 4. Antall arter langs y - aksen og 
geometriske klasser langs x- aksen. 
 
VERDIVURDERING BLØTBUNNFAUNA 
 
I Bolgleira og utenfor Husøya er det en rik og variert bløtbunnsfauna fra relativt grunt vann og med 
noe innslag av hardbunnsarter. Artene som ble registrert er vanlig forekommende arter i forhold til 
den aktuelle bunntypen og blir vurdert som normal ut fra naturtilstanden.  Det er ingen av artene som 
kan karakteriseres som spesielt verdifulle og dermed gis området liten verdi. 
 

Verdi bløtbunnfauna  
Liten                    Middels                          Stor
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
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NATURTYPER  
 
Bolgleira består av bløtbunnsområder i strandsonen, som er en viktig naturtype (I 08) med funksjon 
som blant annet beiteområde for fugl og fisk. Bløtbunnssområder i strandsonen har et stort 
biomangfold.  Store deler av faunen i slike områder lever nedgravet i sedimentet. Slike områder kan 
derfor virke noe livløse på overflaten, spesielt i eksponerte områder. Bentiske samfunn med 
stasjonære arter er vanlig i bløtbunnssområder og kan derfor brukes til registreringer av endringer 
over tid.  Utformingen av bløtbunnsområdet i Bolgleira kan en kalle en ”makkfjøre”, med strandflater 
av mudderblandet sand med skjell og sandmakk, og ofte med spredd vegetasjon av tang på stein 
(I0892). 
 
Bløtbunnsområder grenser mot og kan delvis overlappe med naturtypen ”strandeng og strandsump”, 
jfr. DN-Håndbok 13, 2. utgave 2006. Fra ulike litteraturkilder er det beskrevet et større ”strandeng og 
strandsump” område mellom Husøya og Freiøya (Wischmann 1970, Kristiansen 1974, Holten mfl. 
1986 og Gaarder 2003). Det har blitt registrert større forekomster av rustsevaks, pøylestorr-pøl og 
myrliknende våtmark. Lokaliteten antas å være undernaturtype ”skjermede strandsumper”. Områdene 
mellom land og hav byr på spesielle livsvilkår og kan inneholde flere sjeldne arter.  
 
Sublitoralt ble det registrert forekomster av naturtypen tareskog (I 01) som er en prioritert naturtype 
og gjelder hovedsaklig sammenhengende områder med stortare (Laminaria hyperborea). Produksjon 
av organisk materiale er veldig høy i tareskogen, med tilhørende høyt biologisk mangfold. 
Tareskogen fungerer som skjulested, oppvekstområde, beitested og blir ofte omtalt som havets 
regnskog. Ved Kruttholmen var det hovedsakelig utformingen sukkertare (I0103) som ble registrert. 
Sukkertareskog har i de senere år vært i tilbakegang og arten er på rødlisten i katergori ”nær truet” 
(NT).  Leverområder for arter i kategorien NT på den nasjonale rødlisten, er rødlistet pga. negativ 
bestands-utvikling, men er fremdeles vanlige. 
 
Det ble også registert forekomster av ålegraseng i Bolgleira, som er en viktig naturtype av 
utformingen vanlig ålegras (Zostera marina) (I 1101).  Ålegrasenger kan forekomme under 
lavvannsmerket i bløtbunnsområder i strandsonen, slik som i Bolgleira. Sjøgrasområder har høy 
produksjon og funksjon som gyteplass og næringsområde. Ålegraseng er vurdert som noe truet av 
Fremstad og Moen (2001). 
 
 
VERDIVURDERING NATURTYPER 
 
I Bolgleira og ved Kruttholmen finner en naturtypene ”bløtbunnsområder i strandsone” (I 08) av 
utformingen makkfjære (I0892), ”sukkertareskog” (I 0103) og ”ålegraseng” (I 1101). Mindre 
tareskogsforekomster finner en langs hele kysten av Norge, og på grunn av at forekomstene i 
Bolgleira er små, blir verdien av denne naturtypen vurdert som liten til middels. Bløtbunnsområder i 
strandsonen er en spesiell naturtype, og områder som er større enn 200 daa blir vurdert som viktige. I 
Bolgleira dreier dette seg om et middels stort bløtbunnsområde i strandsonen, vurdert som lokalt 
vikitig, og verdien blir vurdert som under middels. Ålegraseng er en prioritert naturtype, og mindre 
undervannsenger som ble registrert i Bolgleira er viktige, og verdien blir vurdert som middels også 
samlet sett. Det ble registrert et rikt arts- og individmangfold på bløtbunn og hardbunn som er vanlig 
forekommende og representative for distriktet. To artsobervasjoner i den mildere rødlistekategorien 
NT gir liten verdi. Samlet sett gis dette tema middels verdi, på grunn av omfanget av prioriterte typer. 
  

Verdi naturtyper  
Liten                    Middels                          Stor
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
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HARDBUNNS FLORA OG FAUNA I SJØ 
 
BOLGLEIRA ST. 1 
 
Litoralt 
 
Litoralsonen er i øvre deler en hardbunnsfjære som raskt går over i et langgrunt bløtbunnsområde. 
Stasjonen har en nordvendt himmelretning med en helningsvinkel på < 10º (figur 12). Ruteanalysen 
ble utført på fjellberg med tangvegetasjon, og det ble lagt ut tre nivåer på grunn av den lange 
strandsonen.  Lavarten marebek (Verrucaria maura) laget et bredt belte på fjellberget som ikke var 
dekket av tangvegetasjon. Det var spredte forekomster av sauetang (Pelvetia canaliculata) og 
spiraltang (Fucus spiralis) i øverste del av litoralsonen, samt noe fjærerur (Semibalanus balanoides). 
Nedenfor var det et tykt belte med grisetang (Ascophyllum nodosum) og enkelte innslag av blæretang 
(Fucus vesiculosus). Slettrugl (Pymatholithon lenormandii) og krusflik (Chondrus crispus) ble også 
registrert i nedre deler av litoralsonen.  Tangvegetasjonen strakk seg noe ut på bløtbunnsområdet på 
enkelte større steiner.  
 
Faunaen i strandsonen bestod av spredte forekomster av fjærerur, blåskjell (Mytilus edulis) og mye av 
strandsneglartene; vanlig strandsnegl (Littorina littorea), spiss strandsnegl (Littorina saxatilis) og butt 
strandsnegl (Littorina obtusata). Under tangvegetasjonen var det både tanglus (Isopoda) og 
tanglopper (Amphipoda), men disse ble kun registrert som ”til stede” da det er en svært vanskelig og 
tidkrevende prosess å estimere det egentlige antallet.  
 
Ved fjære sjø var store deler av Bolgleira tørrlagt. Det vil si at det var et stort og langgrunt 
bløtbunnsområde i strandsonen, og for st. 1 var det ingen sjøsone å kartlegge. Det ble imidlertid 
registrert mye blåskjell og fjæremakk (Arenicola marina) i bløtbunnsområdet, samt flekkvis 
tangvegetasjon på små og store steiner. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12.  Øverst t.v. oversiktsbilde av 
lokaliteten for ruteanalyse i strandsonen på st. 1 i 
Bolgleira. Utsikt innover Bolgleira. Øverst t.h. 
bløtbunnsområde i strandsonen. Høyre: 
Blåskjellsamling på bløtbunnsområdet i 
strandsonen. 
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BOLGLEIRA ST. 2 
 
Litoralt 
 
Litoralsonen er i øvre deler en rullesteinsfjære som etterhvert går over i et langgrunt bløtbunnsområde 
med små og store steiner. Stasjonen har en østvendt himmelretning med en helningsvinkel på < 10º. 
strandsonen (figur 13). I epilitoralen ble det registrert strandrug med løstliggende tang. Ruteanalysen 
ble utført på rullesteinsfjæren som hadde svært sparsom tangvegetasjon helt ned til sjøsonen. Selv 
med sparsom tangvegetasjon ble det utført tre nivåer for å få med soneringen av algene, da 
strandsonen var svært lang. I rullesteinsfjærer har alger generelt vanskelig for å etablere seg, da små 
steiner beveges av tidevann og bølger. Lavarten marebek var flekkvis representert på små og store 
steiner. Det var svært spredte forekomster av sauetang og spiraltang i øvre deler av strandsonen. 
Enkelte individer av blæretang og grisetang ble registrert i nedre deler av strandsonen. Fjøreblod 
(Hildenbrandia rubra), svartdokke (Polysiphonia fucoides), skolmetufs (Sphacelaria cirrosa) og 
tvinnesli (Spongonema tomentosum) forekom i små mengder.   
 
Faunaen i strandsonen bestod av spredte forekomster av fjærerur, og i nederste del av strandsonen var 
det mye av sneglartene; vanlig strandsnegl, spiss strandsnegl og butt strandsnegl. Det ble også 
registrert noen få individer av albuesnegl (Patella vulgata) og purpusnegl (Nucella lapillus).    
 

  
 

Figur 13.: Venstre: Oversiktsbilde av lokaliteten for ruteanalyse i strandsonen ved stasjon 2 i 
Bolgleira. Høyre: Ruteanalyse på andre nivå med svært sparsom tangvegetasjon i 
rullesteinsfjæren. 

 
 
Sublitoralt 
 
Sublitoralsonen er langgrunn og består av bløtbunn med innslag av små og store steiner. 
Tangvegetasjon var hovedsakelig blæretang, sagtang og sukkertare på større steiner.  Det var mye 
trådformede alger som epifytter på den dominerende tangvegetasjonen og det var mye av 
sommeralgen bendelsleipe (Dumontia contorta) på små steiner, samtidig var det også en del av 
sommeralgen martaum (Chorda filum). Av trådformede alger kan det nevnes skolmetufs, røddokke 
(Polysiphonia stricta), rekeklo (Ceramium sp. ) og grønndusk (Cladophora sp.). Fra ca to meters dyp 
ble det registrert en blanding av sukkertare (Saccharina latissima) og ålegraseng (Zostera marina). 
Bunnen var imidlertid nedslammet av organisk materiale og trådformede alger (figur 14).  
 
Faunaen bestod av vanlig forekommende arter med dominans av vanlig strandsnegl, albuesnegler (P. 
vulgata, Tectura testudinalis) og fjæremakk. Enkelte individer av vanlig korstroll (Asterias rubens), 
kjeglesnegl (Gibbula cineraria) og sjøanemoner under tang og tarevegetasjon.  
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Figur 14.: Bilder fra øverste del av sjøsonen på stasjon 2 i Bolgleira. Øverst t.v. bløtbunn og rullestein 
med spor etter fåbørstemarken fjæremakk, og t.h. enkelte bløretangindivider på bløtbunn/rullestein. 
Nederst t.v. Ålegraseng med noe slam og trådformede alger innimellom t.h. Sukkertare dekket av slam 
og trådformede alger  
 
 
KRUTTHOLMEN ST. 1 
 
Litoralt 
 
Litoralsonen er en nordøstvendt hardbunnsfjære bestående av fjell og store steinblokker med en 
helningsvinkel på mellom 10-30 º. Dette var den bratteste strandsonen av de tre undersøkte, og det var 
også her nødvendig å ha tre nivåer for å dekke de ulike soneringene av alger (figur 15).  Det var et 
tydelig belte med sauetang øverst i litoralsonen, etterfulgt av et noe mer spredt belte av spiraltang. 
Grisetang med innslag av blæretang dominerte nedre del av litoralsonen. Grisetangdokke 
(Polysiphonia lanosa) ble kun registert på kruttholmen og er en epifytt som hovedsakelig finnes på 
grisetang. Fingertare og andre sublitorale arter som smalving (Membranoptera alata) og havsalat 
(Ulva lactuca) ble registrert i tredje nivå. De to sistnevnte artene liker ikke å bli tørrlagt og er derfor å 
finne hyppigst under eller imellom fingertare eller annen tangvegetasjon ved lavvannsnivå.  
 
Andre arter til stede som er typisk undervegetasjon var vanlig grønndusk, krusflik og av 
skorpeformede alger var fjøreblod og slettugl godt representert. Det ble samlet inn en del trådformede 
alger som ikke ble artsbestemt i felt. Disse var blant annet perlesli (pylaiella littoralis), skolmetang, 
vanlig rekeklo (Ceramium virgatum), busket havpryd (Aglaothamnion sepositum) og røddokke 
(vedleggstabell 5). 
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Faunaen bestod av vanlige arter i fjæresonen, som blant annet et spredt belte med fjærerur, 
bjellehydroider (Obelia geniculata), brødsvampen Halicondria panicea, posthornmark (Spirobis 
spirorbis) og noen strandkrabber (Carcinus maenas). Det var generelt små forekomster av vanlig og 
butt strandsnegl og albuesnegl. Under tangvegetasjonen var det både tanglus og tanglopper, men disse 
ble kun registrert som ”til stede” da det er en svært vanskelig og tidkrevende prosess å estimere det 
egentlige antallet.  
  

 
 

 

Figur 15: Utsikt mot Kruttholmen fra Bolgleira (venstre). Oversiktsbilde av området for ruteanalyse i 
litoralsonen på Kruttholmen (høyre). 

 
Sublitoralt 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Bilder fra øverste deler av sjøsonen på 
Kruttholmen. Øverst t.v. sagtang med epifyttsike 
rødalger fra slekten rekeklo, samt fingertare med 
kolonidannende mosdyr. Øverst t.h. et bilde av 
rødalgen tannskåring blant fingertaren. T.h. 
Fjellberg dekket av kalkalger, vanlig grønndusk og 
krusflik.   
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Tangvegetasjonen i øverste del av sublitoralen var dominert av sagtang, fingertare (L. digitata) og 
krusflik, samt arter fra slekten rekeklo, som ofte vokser epifyttisk på sagtang. Tanglo (Elachista 
fucicola) var også til stede som epifytt på sagtang (figur 16). Under tarevegetasjonen var det en del 
forekomster av vanlig grønndusk, smalving, krasing (Corralina officinalis) og krusflik som var noe 
dekket med membranmosdyr og E. pilosa. Berget var kledd av kalkalgen vorterugl (Lithothamnion 
glaciale) Dypere ble det registrert sukkertare med en del epifyttvekst, samt en del martaum.  Av andre 
arter med noe mer spredd forekomst var det blant annet gaffelgrenet havpryd (Callithamnion 
corymbosum), tannskåring (Odonthalia dentata), stilkdokke (Polysiphonia elongata), svartdokke, 
knuldre (Leathesia difformis) og teinebusk (Rhodomela confervoides).  
 
Faunaen bestod av vanlig forekommende arter med dominans av brødsvamp, vanlig korstroll og 
bjellehydroider (Obelia geniculata) under tang og tarevegetasjonen. Membranmosdyr ble registrert på 
store deler av fingetaren, samt mosdyret E. pilosa, som ofte sitter epifyttisk på rødalger og i noen 
tilfeller kan dekke hele individet.   
 
 
VERDIVURDERING FLORA OG FAUNA I SJØ 
 
I Bolgleira og ved Kruttholmen er det registrert et rikt arts og individmangfold som er repesentativt 
for distriktet. Det er ingen forekomster av spesielle arter, og dermed blir verdien av flora og fauna 
vurdet som under middels. 
 

Verdi flora og fauna  
Liten                    Middels                          Stor
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
              

 
 
 
RØDLISTEARTER 
 
Det ble registrert relativt store forekomster av Fucus cottonii i indre deler av Bolgleira (figur 17).  F. 
cottonii er en brunalge som har svært få registreringer i Norge og er på den norske rødlisten vurdert 
som nær truet (NT). Algen er begrenset til tidevannskyst og har helt spesielle krav til habitat. F. 
cottonii vokser i jord på overgangen mellom strandsone og strandeng, ofte der det er en erosjonskant 
(www.artsdatabanken.no). Slike habitat finner en ofte i poller og bløtbunnsområder som er beskyttet 
mot bølgeeksponering. Algen kan danne tette bestander og formerer seg trolig vegetativt. Som nevnt 
er det kun registreringer fra Hordaland og Sør Trøndelag, men her er det nok høye mørketall da algen 
er lett å overse. Samtidig er ikke habitatet like vanlig å finne langs kysten av Norge, og dermed er det 
svært viktig å registrere forekomster av denne arten. Det er i senere tid funnet ut ved hjelp av 
molekylærbiologiske metoder at F. cottonii kan være både en polyploid form av blæretang og en 
hybrid av blæretang og spiraltang (Wallace mfl. 2004, Coyer mfl. 2006, Mathieson mfl. 2006). Det er 
ikke kjent hvilken type norske populasjoner hører til.  Påvirkningsfaktorer vil være mudring, dumping 
og utfyllinger i strandsonen. 
 
Sukkertareskog har i de senere år vært i tilbakegang, og arten er på rødlisten i katergori Nær truet 
(NT). Ved Kruttholmen ble det registrert forekomster av utformingen sukkertare (I0103). 
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Figur 17. Venstre: bilde av habitus til F. cottonii i Bolgleira, i overgangssonen (supralittoralen) 
mellom sjø og land.  Høyre: nærbilde av F. cottonii.  
 
 
VERDIVURDERING RØDLISTEARTER 
 
Leveområder for arter i kategorien NT på den nasjonale rødlisten, som er rødlistet pga. generell 
negativ bestandsutvikling, men fremdeles er vanlige, gir liten verdi.  
 

Verdi rødlistearter  
Liten                    Middels                          Stor
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
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SAMLET VERDISETTING BIOLOGISK MANGFOLD 
 
En samlet verdivurdering av naturmiljøet i influensområdet til Husøya, viser at det er fuglelivet på 
Fugløya som har desidert høyest verdi, - regionalt viktig gir mellom middels og stor verdi. Det finnes 
også et sett med prioriterte naturtyper i sjø i Bolgleira og ved Kruttholmen som samlet er vurdert som 
middels viktig (tabell 16). 
 
Ved Husøya ble det i Bolgleira og på Kruttholmen registrert en rekke prioriterte naturtyper som 
bløtbunnsområder i strandsonen (I08) av utformingen makkfjære (I0892), ålegraseng (I1101) og 
sukkertareskog (I0103), mens verken bløtbunnfauna eller hardbunns flora og fauna oppviste spesielle 
arter utover det som er vanlig for regionen. Forekomster av rødlistearter begrenser seg til arter i 
kategori ”nær truet” (NT), som gir liten verdi siden disse artene er vanlige. 
  
Samlet sett blir naturmiljøet vurdert til ”middels verdi”. 
 
Tabell 16. Samlet vurdering av naturverdier basert på alle de ulike vurderingane som er gjort i 
forbindelse med udnersøkelsene ved Husøya. 
 

Fagtema Oppsummering av verdier  
Verdi 

Liten   Middels  Stor 

Fugleøya  En arts- og individrik sjøfuglkoloni som er regionalt viktig 
på Nordmøre. 

⏐------------⏐------------⏐ 
                            

Bløtbunns 
fauna 

Vanlig forekommende arter ut fra naturtilstanden, og ingen 
av artene er spesielle. 

⏐------------⏐------------⏐ 
         

Naturtyper  
i sjø 

I Bolgleira og ved Kruttholmen finner en naturtypene 
”bløtbunnsområder i strandsone” (I 0892), ”tareskog” (I 
0103) med sukkertare og ”ålegras” (I 1101). 

⏐------------⏐------------⏐ 
                    

Hardbunns 
flora og fauna  

Et rikt arts og individmangfold som er repesentativt for 
distriktet, men ingen forekomster av spesielle arter 

⏐------------⏐------------⏐ 
         

Rødlistearter Stort sett rødlistearter i kategori ”nær truet” (NT), men som 
fremdeles er vanlige, gir ”liten verdi”. 

⏐------------⏐------------⏐ 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 
 
Det planlagte industriområdet og dypvannskai ligger i forlengelsen av det eksisterende industriomådet 
på Husøya i Kristiansund kommune. Tiltaket vil innebære at deler av strandsonen og sjøområdet ut fra 
det eksisterende regulerte industriområdet, vil bli tilrettelagt som dypvannskai med utfylling på ca 75 
m ut i sjøen og med en bredde på ca 300 m. Den planlagte dypvannskaien ligger meget nær Fugløya 
som er et område for forelått vern på grunn av en relativ enestående arts og individrik sjøfuglkoloni 
som har tilholdssted på øyen. Dette gjelder også Bolgleira hvor det er registrert prioriterte naturtyper 
med rik flora og fauna. I denne sammenheng vil virkningene for fugle og dyreliv og marinbiologi bli 
vurdert i forhold til anleggsfase og videre driftsfase ved industriområdet og dypvannskaien. 
 

 
0-ALTERNATIVET, INGEN VIDERE UTFYLLING 
 
Konsekvensene av det planlagte tiltaket skal vurderes i forhold til den tilsvarende fremtidige 
situasjonen i det aktuelle området, basert på foreliggende kjennskap til utviklingstrekk i regionen, 
men uten det aktuelle tiltaket. Et alternativ til den planlagte utfyllingen vil være å ikke fylle ut eller 
etablere kai, samtidig som store områder allerede er fylt ut i det aktuelle området. I kommuneplan for 
Kristiansund kommune er Fugløya og Bolgleira avsatt som LNF-områder, mens deler av Husøya er 
eksisterende og fremtidig industriområde. Det er dessuten et stort utbyggingspress på de sjønære 
områdene i Kristiansund, og det er ventelig at flere slike områder vil bli bygget ut i tilknytning til den 
økende oljebase-aktiviteten i regionen.  
 
 
OPPSUMMERING AV STRØMFORHOLDENE I BOLGLEIRA.  
 
Selv om strømmålingene ved Bolgleira indre i måleperioden viste en svak overvekt av strøm i 
nordlige retninger, var strømmen så svak og hadde så høy andel helt strømstille, at det vil være nesten 
tilfeldig i hvilken retning strømmen går i dette området. Det er vindforholdene som i stor grad vil 
bestemme strømretningen ved Bolgleira indre og som dermed vil påvirke avdriften av eventuelt 
utslipp fra tiltaksområdet.  
 
Ved Bolgleira ytre gikk strømmen mer stabilt enten i øst- eller vestlige retninger, samtidig med at det 
var betydelig lavere andel strømstille. Det tyder på at et eventuelt utslipp fra det nye utbygde 
kaiområdet relativt raskt vil bli spredd og transportert med tidevannstrømmene i sundet utenfor. Det 
vil da i noen grad være avhengig av retningen på tidevannet hvor et utslipp vil bli transportert, men 
også her vil vindretningen trolig spille en avgjørende rolle. Ved vind/strøm fra vest vil et utslipp i 
hovedsak bli ført langs kaikanten nordøstover og i retning Fugløya, men mesteparten vil trolig dreie 
av østover og gå langs med land på nordsiden av Husøya. Dersom det kommer vind fra mer sørlig til 
sørvestlig retning vil et utslipp hovedsaklig bli ført i retning Fugløya. Ved vind/strøm fra øst vil 
kaifronten mot vest ligge mer i en bakevje, og et oljeutslipp vil i større grad bli værende i området, og 
etterhvert bli transportert mot vestlige retninger og kanskje i noen grad sørvestover innover mot 
Bolgleira.  
 
Ved Bolgleira ytre var det få målinger av strøm i sørlige retninger, dette viser at det er mindre 
sannsynlig at et oljeutslipp eller annen forurensing fra den midtre og den ytre delen av den nye kaien 
vil bli transportert innover i Bolgleira, med mindre vinden kommer fra nordlig retning. 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
 
I anleggsfasen for den panlagte dypvannskaien vil en kunne ha følgende virkninger som det vil bli 
vurdert konsekvenser av: 

• Økt aktivitet og risiko for støy  
• Mulig sprengingsarbeid under vann 
• Utfylling i sjø og tilrenning til sjø fra anleggsaktiviteter på land 
• Spredning av miljøgifter fra aktivering av forurenset sediment 
• Anleggsaktivitet med fare for forurensing til sjø 

 
ØKT AKTIVITET OG RISIKO FOR STØY 
 
Tiltaket har ingen direkte virkning på fuglelivet på Fugløya. Fugløya er en av de viktigste sjøfugl-
lokalitetene på Nordmøre, og Norsk ornitologisk forening har gjennom en årrekke fulgt med 
fuglelivet og ringmerket fugler på øya. I 2002 ble det registrert 450 par fiskemåse, 300 par makrell- 
og rødnebbterner, 15 par ærfugl, 5 par grågås, 5 par gråmåse og 2 par svartbak. I tillegg er det 
registrert hekking av siland, kanadagås, stokkand, tjeld, storspove, strandsnipe og skjærpiplerke.  Det 
er antydet en negativ utvikling i sjøfuglbestandene på Fugløya, men dette gjelder generelt for hele 
regionen, og skyldes sannsynligvis mange ulike regionale og nasjonale forhold.  
 
Fugler har generelt betydelig toleranse for både støy og aktiviteter i naboområder, og kan ”venne seg 
til” mye relativt raskt. Det er kun aktivitet og støy innenfor hekkeområdene som vil kunne ha en 
direkte og betydelig negativ virkning på hekking. Det omsøkte og her vurderte tiltaket vil også i liten 
grad skille seg fra tidligere aktivitet nordvest på Husøya, siden det meste av dette området allerede er 
sprengt ut, og mye av dette allerede er fylt ut i sjøen.   
 
På dette grunnlag vurderes den omsøkte utfyllingen og etableringen av en dypvannskai til kun å ha 
liten negativ virkning i anleggsfasen. Det skal imidlertid ikke utelukkes at aktiviteten ved Husøya 
over tid har bidratt til den påståtte negative utviklingen av forekomsten av fugl på Fugløya, selv om 
det også er en rekke andre regionale forhold som medvirker til denne generelle trenden.  

• Med ”middels til stor verdi” av Fugløya og ”liten negativ virkning” av støy 
• Blir det ”middels negativ konsekvens” (- -) 

 
 
MULIGE UNDERVANNSSPRENGNINGER  
 
Ved eventuelle åpne undervannsprengninger for å sette fyllingene, eller sprengninger i fjell like under 
vann, vil det kunne skje skader på livet i nærheten av sprengningsstedet. Særlig gjelder dette dersom 
ladningene er plassert i de åpne vannmassene, siden stigetiden ved sprengingene da vil være i 
størrelseorden mikrosekund (milliondels sekund), og det er lite som skjermer for denne kvasse 
sjokkbølgen. Virkninger av slike sprenginger kan da bli svært kraftige for fisk og dyr som oppholder 
seg i nærheten, fordi sjokkbølgen vil kunne gi store trykkdifferensar i vevet i det den passerer, og det 
kan da oppstå store skjærspenninger og indre skader.  
 
Eventuelle undervannssprengninger kan således medføre skader på fisk i nærheten av 
sprengingsstadet i form av vevsskader og indre og ytre blødninger – også uten at fisken dør. Slike 
skader kan gro, men arrdannelser vil kunne påvises på fisken i lang tid. I nærområdene vil skadene i 
verste fall kunne medføre at fisk og dykkende sjøfugl kan dø. Skadeomfanget avhenger av størrelsen 
på sprengladningene, avstand fra sprengingsstedet og om sprengingene oppstår i vannmassene eller i 
fast grunn, eller om sprengningsstedet på annen måte er tildekket slik at sjokkbølgene blir avdempet. 
Ved en ladning på 100 kg vil en prosent av fisken kunne dø i en avstand på en km fra sprengstedet, 
mens avstanden for 1 % dødeligheit teoretisk er 800 meter for ladninger på 25 kg (Ylverton mfl 1975) 

• Med ”middels verdi” av marint mangfold og ”stor negativ virkning” av sprengninger  
• Blir det ”stor negativ konsekvens” (- - -) 
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UTFYLLING AV SPRENGSTEIN I SJØ 
 
Utsprengte steinmasser vil bli fylt ut i sjøen. Slike fyllmasser vil inneholde en del finkornet materiale 
med kornstørrelse på mellom 0,02 og 0,06 mm. Disse vil først sedimentere ut ved vannhastigheiter på 
mellom 0,2 og 2 cm/s. Strømfarten i dette området er vanligvis liten, og partiklene vil derfor kunne 
sedimentere i nærområdet. En slik utfylling vil være synlig over et større område, og på lang avstand 
mens arbeidet står på.  
 
I seg selv utgjør ikke dette noe omfattende miljøproblem, selv om det kan få konsekvenser for sikten i 
vannet for jaktende fugl, fisk og også mulige pattedyr. Det er oppført grenser på 2 mg/l suspendert 
finstoff som laveste synlige konsentrasjon i klart vann, en grense på 10 mg/l for når fisk vil søke bort, 
og et nivå på 15 mg/l som vanskeliggjør sikten for dykkende/jaktende fugler (SEAS Distribution 
2000).  
 
Dypvannskaien er planlagt like ved Kruttholmen og Bolgleira, og etablering av en dypvannskai med 
mudring og masseutskifting vil kunne medføre spredning av sediment til grunnområdene innenfor. I 
området ved Kruttholmen vil utbyggingen kunne ha negativ virkning på forkomster sukkertare. 
 
Avrenning fra og utvasking av slike sprengsteinfyllinger kan også resultere i tilførsel av 
sprengstoffrester som ammonium og nitrat i ofte relativt høge konsentrasjonar (Urdal 2001; Hellen 
mfl. 2002). Dersom sprengstoffrester forekommer som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave 
konsentrasjoner medføre giftvirninger for dyr som lever i vannet. Andelen ammoniakk avhenger av 
blant annet temperatur og pH, men vil sjelden bli så høy at det medfører dødelighet for fisk .  

• Med ”middels verdi” av marint mangfold og ”liten negativ virkning” av utfylling i sjø  
• Blir det ”liten negativ konsekvens” (-) 

 
 
AKTIVISERING AV FORURENSET SEDIMENT OG SPREDNING AV MILJØGIFTER  
 
Dersom de stedegne massene som blir fortrengt ved utfyllingene i sjø også inneholder miljøgifter, vil 
en kunne få aktivisert og spredd sedimentbundne miljøgifter til omgivelsene. Finkornet sediment gir 
en høyere risiko for spredning av slike stoff med strømmen, siden det også er til disse finkornete 
fraksjonene at eventuelle miljøgifter er bundet. SFT sin veileder for håndtering av forurensete 
sediment i forbindelse med med mudring eller utfylling (Systad mfl 2004), krever særlig avbøtende 
tiltak dersom sedimentene er sterkt forurenset i tilstandsklasse IV og V. 
 
Analysene av sediment fra det aktuelle tiltaksområdet viste svært lave verdier av de fleste miljøgifter, 
bortsett fra noe forhøyete verdier av tributyltin (TBT) på noen av stedene. Det er dermed ikke noen 
fare for aktivisering av forurenset sediment ved de forestående utfyllingsarbeidene, selv om disse 
resultatene var noe uventet sett i lys av det som er funnet i Kristiansunds kystområder tidligere 
(Johnsen & Tveranger 2005; Johnsen & Eilertsen 2008). 

• Med ”middels verdi” av marint mangfold og ”ingen virkning” for spredning av miljøgifter  
• Blir det ”ubetydelig konsekvens” (0) 

 
 
ANLEGGSAKTIVITET MED FARE FOR FORURENSING TIL SJØ  
 
Denne type anleggsvirksomhet i sjønære områder, med sprenging, masseforflytting og 
massedeponering, vil alltid medføre risiko for forurensing til sjø. Særlig problematisk vil uhell med 
utslipp av drivstoff fra kjøretøy eller fra skip være i dette ormådet så tett innpå fuglekoloniene på 
Fugløya, men også med hensyn på blottleggelsen av grunnområdene i Bolgleira ved fjære sjø. 

• Med ”middels til høy verdi” av naturtyper og fugl og ”stor negativ virkning”  
• Blir det ”stor negativ konsekvens” (- - -) av eventuelle oljeutslipp 
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SAMLET VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS VED ANLEGGSFASEN 
 
I utbyggingsfasen er det særlig to forhold som vil få stor negativ konsekvens for naturmiljøet. Det 
gjelder dersom det blir aktuelt med undervannssprengninger for å sette fyllinger eller fjerne grunner 
for å bedre atkomst, eller også dersom det skjer utslipp av drivstoff fra kjøretøy eller båt, eller andre 
tilsvarende utslipp av forurensende stoff. Den umiddelbare nærhet til Fugløya samt de store og grunne 
bløtbunnsområdene i Bolgleira gjør influensområdet særlig sårbart. 
 
Tabell 17. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser for naturmiljø ved anleggsfasen for 
planlagt dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune.   
 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor

 Virkning 
 Stor neg.    Middels      Liten / ingen     Middels    Stor pos. Konsekvens 

Aktivitet og støy  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                            

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                 

Middels negativ  
(- -) 

Undervannssprengning ⏐------------⏐-----------⏐ 
                    

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
           

Stor negativ  
(- - -) 

Sprengstein i sjø  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                 

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                 

Liten negativ  
(-) 

Miljøgifter  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                 

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

Forurensing ⏐------------⏐-----------⏐ 
                           

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
            

Stor negativ  
(- - -) 

Samlet vurdering ⏐-----------⏐-----------⏐ 
                          

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                            

Middels negativ  
(- -) 

 
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER ETTER UTBYGGING 
 
Det vil være andre mulige miljøvirkninger når utfyllingene er ferdige, og følgende mulige forhold er 
vurdert: 

• Arealbeslag i strandsonen og på sjøbunnen 
• Aktiviteter med risiko for forurensing til sjø 
• Aktivitet med risiko for støy 
• Opphvirvling av sediment fra båtpropeller 
• Virkning av foreslått vern for Fugleøya på tiltaket 

 
AREALBESLAG I STRANDSONEN OG PÅ SJØBUNNEN  
 
Den planlagte utfyllingen vil selvsagt beslaglegge et areal der de naturlige habitatene blir dramatisk 
endret, og for sjøbunnen som blir fylt ut vil endringen være fullstendig. For de fleste typer habitat vil 
imidlertid virkningen av selve arealbeslaget være begrenset i forhold til forekomst av tilsvarende 
habitat og areal i de nærliggende områdene. Spesielle naturtyper med høy verdi har ofte en mindre 
utstrekning, og inngrep i slike vil derfor ha større virkning.  
 
Det er i dag allerede etablert en fylling i det aktuelle området, langt utenfor det som var opprinnelig 
strandsone. Det er ikke noen store naturverdier som blir ustatt for arealbeslag. 
 
Fyllingene og kaifronten som skal etableres, vil ha en annen overflate enn de opprinnelige naturlig 
forekommende overflatene i dette sjøområdet, men med tiden vil det skje naturlig påslag av marine 
organismer som tang og tare, rur og blåskjell, og etter hvert blir det også rom for andre organismer 
som er vanlig å finne på slike hardbunnshabitat. 

• Med ”middels til liten verdi” av habitatet for utfyllingene og ”store negativ virkning”  
• Blir det ”liten negativ konsekvens” (-) 
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AKTIVITETER MED RISIKO FOR FORURENSING TIL SJØ 
 
Ved alle typer havneanlegg, der det blir hyppige anløp av skip, og kanskje også opplegg for bunkring, 
vil en alltid ha en risiko for forurensing til sjø. Særlig problematisk vil uhell med utslipp av tungolje 
eller annen bunkers for skip være i dette ormådet så tett innpå fuglekoloniene på Fugløya og 
grunnområdene i Bolgleira. 

• Med ”middels til høy verdi” av naturtyper og fugl og ”stor negativ virkning”  
• Blir det ”stor  negativ konsekvens” (- - -) av eventuelle oljeutslipp 

 
 
AKTIVITET MED RISIKO FOR STØY 
 
Driften ved Husøya vil ikke ha noen direkte fysisk virkning på fuglelivet på Fugløya, og de fleste 
fugler har generelt betydelig toleranse for både støy og aktiviteter i naboområder, og kan ”venne seg 
til” mye relativt raskt. Det ventes derfor at etableringen av en dypvannskai vil ha liten negativ 
virkning..  

• Med ”middels til stor verdi” av Fugløya og ”liten negativ virkning” av støy 
• Blir det ”middels negativ konsekvens” (- -) 

 
 
OPPHVIRVLING AV SEDIMENT FRA BÅTPROPELLER 
 
En utredning av risiko for oppvirvling av sediment fra bunnen grunnet skipstrafikk og propellvann, 
viser at propellerosjon vil kunne skje ned til dybder på hele 35-90 meter, avhengig av motorstørresle 
og propellstørrelse. Det fineste sedimentet er mest påvirkelig, og selv båter med motorkraft på 4000 
kW og propeller på 5 m vil kunne virvle opp finsediment på 50 m dyp (Tesaker 2004).  
 
Utenfor den planlagte dypvannskaien er det grunnere enn dette de første 400 metrene utover i 
Bolgsvaet. Det vil derfor være betydelig risiko for bevegelser i sedimentet i kjølvatnet av de større 
skipene inn til Husøya. Disse sedimentene er i dag ikkje innestengt i noe lokalt basseng, men det 
dybdes nordvestover til det dypeste punktet i Bolgsvaet på 93 m.  
 
På grunnlag av de foretatte analysene av miljøgifter i sedimentet ved Husøya, antas det ikkje å 
medføre risiko for aktivering av sediment med høye konsentrasjoner av miljøgifter. Ålegrasenger er 
sårbare for opphvirvling av sediment, da partiklene fører til mer turbiditet i vannsøylen, som kan bl a 
påvirke voksegrensen. Strømforholdene er også av en slik natur at det på dypere vann vil være 
sedimenetrende forhold, slik at sedimentene som eventuelt hvirvles opp også vil falle til ro i nærheten.  

• Med ”middels til liten verdi” av bløtbunnsfauna og ålegras og”liten negativ virkning”  
• Blir det ”liten negativ konsekvens” (-) av opphvirvling fra propeller 

 
 
VIRKNING AV FORESLÅTT VERN FOR FUGLEØYA PÅ TILTAKET 
 
Fugløya er i dag foreslått vernet som naturreservat, og dette gir området en høyere verdi enn om en 
bare hadde vurdert naturverdiene direkte. At verneinteresser i seg selv gir høyere verdi, skyldes den 
bakenforliggende opp-prioritering av stedet i forhold til andre tilsvarende verdsatte naturmiljø uten 
vern.  
 
Dersom verneforslaget siden også blir gjennomført, vil det i den sammenheng være naturlig å vurdere 
behovet for en buffersone mellom et slikt industriområde og verneområdet.. Det er imidlertid usikkert 
hvorvidt et slikt verneområde vil kunne medføre restriksjoner i bruk av det nærliggende 
industriområdet i ettertid, siden dette i all hovedsak er etablert med utskyting og utplanering av det 
aller meste. Tillegget med etablering av dypvannskai er et moderat inngrep i forhold til allerede 
utførte tiltak på området. Den viktigste forskjell ligger i risiko for oljeforurensing fra båttrafikken. 
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SAMLET VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS VED DRIFTSFASEN 
 
Arealene på sjøbunnen som blir gjort om til kai, blir naturlig nok gjenstand for en stor negativ 
virkning, men verdien av disse er liten og tilsvarende områder finnes i nærheten. Den største 
virkningen av en dypvannskai vil være utslipp av olje til sjøområdene i den umiddelbare nærhet av 
Fugløya, samt de store og grunne bløtbunnsområdene i Bolgleira. 
 
Tabell 18. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser for naturmiljø ved driftsfasen for 
planlagt dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune.  
 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor

 Virkning 
 Stor neg.    Middels      Liten / ingen     Middels    Stor pos. Konsekvens 

Arealbeslag i sjø  ⏐------------⏐-----------⏐ 
         

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
          

Liten negativ  
(-) 

Forurensing ⏐------------⏐-----------⏐ 
                           

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
            

Stor negativ  
(- - -) 

Aktivitet og støy  ⏐------------⏐-----------⏐ 
                            

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                 

Middels negativ  
(- -) 

Opphvirvling   ⏐------------⏐-----------⏐ 
         

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                     

Liten negativ  
(-) 

Samlet vurdering ⏐-----------⏐-----------⏐ 
                    

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                            

Middels negativ  
(- -) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved en 
eventuell etablering av dypvannskai ved Husøya. Anbefalingene bygger på NVE’s veileder 2/2005 
om miljøtilsyn ved vassdragsanlegg (Hamarsland 2005), siden de grunnleggende prinsippene antas å 
være mye tilsvarende: 
 
En konsesjonær er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt i henhold til Vannressursloven § 5, 
der det fremgår at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade 
og ulempe for allmenne og private interesser. Vassdragtiltak skal fylle alle krav som med rimelighet 
kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø og eiendom. Før endelig byggestart av et anlegg 
kan iverksettes, må tiltaket få godkjent detaljerte planer som bl.a. skal omfatte arealbruk, 
landskapsmessig utforming, biotoptiltak i vassdrag, avbøtende tiltak og opprydding/ istandsetting.  
 
 
 
SIKRING MOT FORURENSING 
 
Både i anleggsfasen og ved driftsfase forutsettes 
det at det etableres tilfredsstillende ordninger 
for disponering av sanitæravløpsvann i tråd med 
gjeldende forskrifter, og at det etableres 
ordninger for henting/levering av avfall til 
kommunalt avfallsmottak (figur 18).  
 
Tanking, oljeskift og maskinservice må foregå 
på sted hvor søl og lekkasjer samles opp og ikke 
kan forurense med risiko for spredning til sjø. 
Drivstofflagre og påfyllingsområder må 
anlegges slik at eventuelle uhell med utslipp 
ikke fører til rask avrenning. For eventuelle 
andre permanente lagre av olje, kjemikalier og 
spesialavfall, bør det anlegges en tett 
oppsamlingsgrav for olje under stasjonen. 
 
 
 
Figur 18. Lokalt eksempel på feil oppbevaring 
av miljøfarlige stoffer 
 
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. 
 
For å hindre at forurensning oppstår, må miljøhensyn legges inn i planleggingen av utbyggingen, og 
det må utarbeides et eget miljøoppfølgingsprogram (MOP), der forurensningshindrende tiltak 
beskrives, og der det stilles konkrete krav til entreprenører og leverandører. En naturlig del av denne 
miljøoppfølgingen er at det føres kontroll av anleggsvirksomhet med hensyn på rutiner for håndtering 
av drivstoff og kjemikalier, samt utarbeides av avfallsplan som legger til rette for en forsvarlig og 
sikker avfallshåndtering. 
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Dersom et uhellsutslipp mot formodning skulle inntreffe er det viktig at en har utarbeidet en 
beredskapsplan, både for anleggs- og driftsfasen, som beskriver hvilke aktiviteter som skal iverksettes 
for å begrense skaden mest mulig. Med den nærheten som her er til Fugløya, vil det ikke være 
tilstrekkelig å basere seg på offentlige oljeverndepoer, så her må etableres eget opplegg med lenser for 
umiddelbar sikring mot spredning ved oljesøl.  
 
 
UNDERVANNSSPRENGNINGER 
 
Det er ingen oppdrettsanlegg i nærheten av tiltaksområdet, slik at det ikke er noen store økonomiske 
interesser som kan bli direkte skadelidende ved mulige sprenginger under vann. Størst skadevirkning 
vil en likevel ha med sprengladninger avfyrt i selve vannmassene, mens ladninger som blir avfyrt i 
fjell eller er dekket til på annen måte, har mye mindre virkning siden de høyfrekvente og mest 
skadelige bølgene da er dempet. Av hensyn til fisk og fugl i området, bør en unngå åpne ladninger og 
gjennomføre eventuelle undervannssprenginger med tildekkete og reduserte ladninger for å 
minimalisere skadevirkninger.  
 
 
SPREDNING AV SEDIMENT OG FINSTOFF 
 
Ved utfylling i sjø vil både det stedegne sedimentet og finpartikler for de utfylte massene kunne drive 
med strømmen innover til de sårbare områdene ved Kruttøya og i Bolgleira. Det vil derfor være viktig 
å etablere siltskjørt slik at det aller meste av disse massene sedimenterer nærmest mulig og helst i 
selve tiltaksområdet.  
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VEDLEGGSTABELLER 
 
Vedleggstabell 1. Oversikt over bunndyr funnet i sedimentene ved Husøya den 13. mai 2009. Prøvene 
er hentet ved hjelp av en 0,1 m2 stor vanVeen-grabb. Det ble tatt to parallelle prøver på hver stasjon, 
men prøvene ble slått sammen til en blandeprøve. Prøvetakingen dekker dermed eit samlet bunnareal 
på 0,2 m2 på hver stasjon. Prøvene er sortert av Silje Johnsen og Trond Roger Oskars og artsbestemt 
ved Lindesnes Biolab av cand. scient. Inger D. Saanum. Tabellen fortsetter på neste side. 
  

Taxa 
Husøya 

St. 1 
Husøya  

St. 2 
Husøya  

St. 3 
Husøya  

St. 4 
 A + B samlet A + B samlet A + B samlet A + B samlet 
     
ANTHOZOA - koralldyr 
Edwardsia sp.      5  
Cerianthus loydii    1 
Phoronis muelleri     1   
NEMERTINEA - slimorm 
Nemertinea sp. 5  4    
SIPUNCULIDA - pølseorm 
Phascolion strombi   3  
OLIGOCHAETA - Fåbørstemark 
Oligochaeta sp. 4    
POLYCHAETA - Flerbørstemark 
Harmothoe sp.     3  1  
Pholoe inornata 1    7  1  
Sigalion mathildae   1      
Sthenelais limicola       1  
Anaitides mucosa 2        
Anaitides sp.     1    
Sige fusigera     1    
Eteone longa 2        
Typosyllia vittata     2    
Typosyllis sp.     1    
Pterosyllis formosa     1    
Exogone naidina 3  6  21  15  
Glycera lapidum     2    
Glycera alba       1  
Goniada maculata       4  
Neiremyra punctata     4  2  
Hesionida sp.     1    
Nereis virens 1        
Nereis zonata       3  
Nereis sp.     1    
Lumbrineris sp.      3    
Paraonis lyra 1      1  
Aricidea sp.       1  
Aonides paucibranchiata 1        
Spio filicornis 6  13  1    
Prionospio malmgreni   6      
Prionospio cirrifera     13  13  
Polydora sosialis 85  7  0    
Pseudopolydora pulchra     1    
Pseudopolydora 
paucibranchiata     60  8  
Diplocirrus glaucus       3  
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Pherusa sp.     1    
Scoloplos armiger 24  8  8    
Travesia forbesi 8        
Ophelia rathkei 3        
Arenicola marina   2      
Chaetozone setosa 6    3  8  
Cirratulus cirratus       2  
Macrochaeta clavicornis     2  2  
Capitata capitata   28      
Heteromastus filiformis     4  10  
Myriochele oculata     6  3  
Myriochele danielsseni       4  
Owenia fusiformis     1  2  
Praxillella sp.       2  
Nicomache sp.     2  1  
Pectinaria auricoma       2  
Ampharete lindstroemi       1  
Pista cristata     1    
Polycirrus norvegicus     2  1  
Polycirrus arcticus     1    
Thelepus cincinnatus       2  
Eupolymnia nesidensis     7  2  
Terebellides stroemi     1    
Trichobranchus roseus       2  
Jasmineira caudata     8  3  
Branchiomna bombyx       1  
Euchone sp.       1  
Hydroides norvegica     2    
Serpulidae sp.     1    
MOLLUSCA - Bløtdyr 
Chiton spp.     19  1  
Chaetoderma nitidulum       1  
Nudibranchia sp.   2    1  
Lunatia alderi     1    
Astarte montagui     1    
Thyasira spp.     18  27  
Cerasoderma edule     1  2  
Parvicardium minimum 2        
Dosina exeoleta     1    
Spisula subtruncata  22  3  2  1  
Lutraria sp.     1  1  
Macoma balthica     1    
Abra nitida   2      
Mya truncata 4     
Hiatella arctica     5  1  
Lyonsia norvegica       1  
CRUSTACEA - krepsdyr 
Cumacea sp.   1      
Hyperiidae sp.   2      
Bathyporeia eleans 6        
Westwoodilla sp.   1      
Harpinia antennaria       14  
Cheirocratus sundevalli       3  
Corophium bonelli 237      1  
Amphipoda sp. 3  1      
Paurus bernhardus 4  1  1    
Hippolyte varians   1  1    
Eurynome aspera     1    
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Macropodia rostrata     1    
Macropipus pusillus     2    
Galathea strigosa     5    
Galathea intermedia     7    
ECHINODERMATA - pigghuder 
Amphiura filiformis     5    
Ophiura sp.     1  1  
Asterias rubens     2    
Lapidoplax buski       14  
Echinoidea sp.     1    
Antall individer 430  85  257  178  
Antall arter 22  17  58  47  
Diversitet, H' 2,36 3,23 4,64 4,70 
Jevnhet, J 0,53 0,79 0,79 0,85 

 
Vedleggstabell 2. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved semikvantitativ 
undersøkelse av sublitoralsonen for de ulike stasjonene ved Husøya i Kristiansund kommune 10. og 
11. juni 2009. Prøvetakingen dekker et område med horisontal bredde på 8 m² på hvert sted. 
Prøvetaking og artsbestemmelse er utført av M. Sc Mette Eilertsen. Tabellen fortsetter på neste side. 
+ Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt. 
 

Taxa Bolgleira st. 1 Bolgleira st. 2 Kruttholmen st.3
    
CHLOROPHYTA – grønalger 
Ulva lactuca   + 
Ulva linza  +  
Rhizoclonium sp.   + 
Cladophora rupestris   2 
Cladophora sp  +  
RHODOPHYTA – raudalger 
Mastocarpus stellatus  2  
Chondrus crispus 2 2 
Phycodrys rubens  1 
Ceramium sp + 2 
Ceramium virgatum  + 
Furcellaria umbilicalis  1 
Lithothamnion glaciale  3 
Corralina officinalis  + 
Odonthalia dentata  1 
Membranoptera alata  + 
Hypoglossum ruscifolum  + 
Bonnemaisonia hamifera 

Ingen sublitoral 

 + 
Callithamnion corymbosum   + 
Rhodomela confervoides   + 
Polysiphonia elongata   + 
Polysiphonia stricta  +  
Polysiphonia fucoides  + + 
Polysiphonia fibrillosa   + 
Cystoclonium purpureum   + 
Dumontia contorta  +  
PHAEOPHYCEAE – brunalger 
Sphacelaria cirrosa  + + 
Mesogloia vermiculata  3  
Fucus vesiculosus  3  
Fucus serratus  3 3 
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Laminaria sp. juv  + + 
Laminaria digitata   3 
Saccharina latissima  2 3 
Chorda filum   2 2 
Desmarestia viridis   + 
Spermatochnus paradoxus   + 
Leathesia difformis   + 
Stictyosiphon lomentaria  +  
Elachista fucicola  + + 
Spongonema tomentosum   + 
Ectocarpus sp.   + 
Pylaiella littoralis  2 + 
MAGNOLIOPHYTA – blomsterplanter 
Zostera marina  3  
FAUNA – dekning 
Membranipora membranacea   2 
Electra pilosa   1 
Halicondria panicea   1 
Obelia geniculata  + 1 
FAUNA – antall 
Asterias rubens   2 
Botryllus shlosseri   1 
Littorina littorea  2  
Gibbula cineraria  1  
Tectura testudinalis  2  
Spirorbis spirorbis   1 
Arenicola marina   2  
Anthozoa sp.  1  
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Vedleggstabell 3. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kvantitativ ruteanalyse i litoralsonen på Bolgleira st. 1ved Husøya i 
kristiansund 10. og 11. juni 2009. Prøvetakingen dekker et område med en horisontal bredde på 8 m² med tre nivåer. Prøvetaking og artsbestemmelser er utført 
av M. Sc Mette Eilertsen. Artsregistrertinger er oppgitt i % dekningsgrad for makroalger og fastsittende dyr med høyt individtall. Registreringer av mobile dyr 
er oppgitt i antall.  Summen av dekningsgrad kan overstige 100 % da en estimerer både over og under vegetasjon.  
+ Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt. 
 
 
 
 

Taxa Bolgleira st. 1 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 3-4 
CHLOROPHYTA – grønnalger     
Cladophpra sp.           + +  
RHODOPHYTA – rødalger     
Hildenbrandia rubra 4   1  4 8 8 2 2 4 8 
Mastocarpus stellatus     1        
Polysiphonia fucoides     1     + 4  
PHAEOPHYCEAE – brunalger     
Pelvetia canaliculata 10 8 1 1         
Fucus sp. juv     1        
Fucus vesiculosus      60  60 68 32 60 36 
Aschophyllum nodosum         4    
Sphacelaria cirrosa          + +  
Spongonema tomentosum         4 16 4 8 
FAUNA     
Littorina littorea     2 6 18 17 9 8 7 6 
Littorina obtusata      17 3 13 6 6 10 7 
Littorina saxatilis    1 11 3 2 10 20 12 15 18 
Nucella lapillus        1 1 1 2 3 
Gibbula cineraria       1      
Semibalanus balanoides     12 8 4 8 10 8 32 8 
Patella vulgata/ Tectura 
testudinalis     1/- 3/1 1/- 4/- /1- -/3 3/3 -/5 

Isopoda         + + + + 
Amphipoda      +  + + + + + 
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Vedleggstabell 4. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kvantitativ ruteanalyse i litoralsonen på Bolgleira st. 21ved Husøya i 
kristiansund 10. og 11. juni 2009. Prøvetakingen dekker et område med en horisontal bredde på 8 m² med tre nivåer. Prøvetaking og artsbestemmelser er utført 
av M. Sc Mette Eilertsen. Artsregistrertinger er oppgitt i % dekningsgrad for makroalger og fastsittende dyr med høyt individtall. Registreringer av mobile dyr 
er oppgitt i antall.  Summen av dekningsgrad kan overstige 100 % da en estimerer både over og under vegetasjon.  
+ Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt. 
 

Taxa Bolgleira st. 2 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 3-4 
RHODOPHYTA – rødalger     
Hildenbrandia rubra 2 2  2  2 40 12 16 56 80 48 
Chondrus crispus         2 6 2 2 
Polysiphonia lanosa           4  
Phymatholithon sp.         16  10 36 
PHAEOPHYCEAE – brunalger     
Pelvetia canaliculata 16 8 12 20         
Fucus spiralis     74 8 68 12     
Fucus vesiculosus       8  4 4 8  
Aschophyllum nodosum     12 40 4  100 100 100 100 
Fucus serratus             
Pylaiella littoralis             
Elachista fucicola             
FAUNA     
Littorina littorea  4   10 40 35 7 16 23 10 12 
Littorina obtusata      5 10 3 24 21 29 37 
Littorina saxatilis 5 2 1 7 14 2 10 4  7 2 9 
Patella vulgata           1  
Semibalanus balanoides     12 8 12 8 2 8 8 4 
Mytilus edulis      2 stk   12 16 8 4 
Patella vulgata             
Carcinus maenas         2 2 2 2 
Isopoda      +   + + + + 
Amphipoda     + + + + + + + + 
Spirorbis spirorbis          8 4 12 
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Vedleggstabell 5. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kvantitativ ruteanalyse i litoralsonen på Kruttholmen st. 3 ved Husøya i 
kristiansund 10. og 11. juni 2009. Prøvetakingen dekker et område med en horisontal bredde på 8 m² med tre nivåer. Prøvetaking og artsbestemmelser er utført 
av M. Sc Mette Eilertsen. Artsregistrertinger er oppgitt i % dekningsgrad for makroalger og fastsittende dyr med høyt individtall. Registreringer av mobile dyr 
er oppgitt i antall.  Summen av dekningsgrad kan overstige 100 % da en estimerer både over og under vegetasjon. Tabellen fortsetter på neste side. 
+ Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt. 
 

Taxa Kruttholmen st. 3 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 2 
 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 3-4 
CHLOROPHYTA – grønnalger     
Cladophora rupestris       16 32 + 8 28 28 
Cladophora sp.       + + +  +  
Ulva lactuca           4 1 
RHODOPHYTA – rødalger     
Hildenbrandia rubra 8 8 4 8  8    16   
Mastocarpus stellatus             
Chondrus crispus       4 8 12  4 8 
Membranoptera alata       1 1 4  4 4 
Cystoclonium purpureum       + +    + 
Ceramium sp.       1  4  4 12 
Ceramium virgatum       + 4     
Polysiphonia lanosa      4 12 10  32 56 12 
Polysiphonia stricta       +  +    
Aglaothamnion sepositum       +  +    
Phymatholithon sp.       24 16 12 8 40 28 
PHAEOPHYCEAE – brunalger     
Pelvetia canaliculata 68 2 60 68         
Fucus spiralis  36 4 4         
Fucus vesiculosus     44 72 20 12    4 
Aschophyllum nodosum      12 40 60 80 100 64 16 
Fucus serratus        12 4   24 
Laminaria digitata           20 12 
Laminaria sp. juv            12 
Spermatochnus paradoxus       + +     
Pylaiella littoralis     4 8 8 8 20  4  
Elachista fucicola             
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Sphacelaria cirrosa       +      
FAUNA     
Littorina littorea  4   1 4       
Littorina obtusata     2 3   4  1  
Semibalanus balanoides  12     16   2   
Mytilus edulis             
Halichondria panicea        2     
Obelia geniculata        2     
Patella vulgata/Tectura 
testudinalis  4/- 1/-  2/1 2/- 8/- 5/2 3/- 15/-   

Asterias rubens             
Carcinus maenas        1     
Spirorbis spirorbis     4 4 8 16 16 12  12 
Isopoda     + + + + + + + + 
Amphipoda     + + + + + + + + 

 


