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FORORD
Marine Harvest Norway AS søkte i 2005 om utvidelse ved anlegget ved Munkholmen (lokalitetsnummer 13629) fra 48.000 m³ / 3120 MTB til 72.000 m³ / 4680 MTB. Siden 2005 har det saken vært
gjennom mange instanser. Fylkesmannens miljøvernavdeling har i uttale av 2. juli 2009, etterlyst en
vurdering av konsekvenser for marint naturmiljø i litoral og sublitoral sone, sett i lys av den generelle
utvikling av tareskog/sukketare langs Vestlandskysten.
Denne rapporten søker å belyse verdier og de mulige virkningene en utvidelse av anlegget vil kunne
ha på marint naturmiljø. Det ble utført undersøkelser av litoral- og sublitoralsoner i utvalgte områder
ved lokalitet Munkolmen, den 17. og 18. september 2009, og omfattet henholdsvis kvantitativ og
semikvantitativ kartlegging av marin flora og fauna.
Rådgivende Biologer AS takker Marine harvest Norway AS ved Ingrid Lundamo for oppdraget. Takk
til Truls Opsøen og Dagfinn Lilland for assistanse under feltarbeid.
Bergen, 16. februar 2010
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SAMMENDRAG
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2010.
Marin kartlegging ved lokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, Rogaland
Rådgivende Biologer AS rapport 1285, 30 sider, ISBN 978-82-7658-738-8.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS utført kvantitativ og
semikvantitativ kartlegging av marin flora og fauna i litoral- og sublitoralsoner i utvalgte områder ved
lokalitet Munkolmen. Feltundersøkelsen ble utført 17. og 18. september 2009 i henhold til NS-EN ISO
19493:2007. Denne rapporten vil inngå som vedlegg til søknad om utvidelse.

VERDIVURDERING MARINT NATURMILJØ
I områder ved Munkholmen finner en naturtypene ”tareskog” (I0102) og ”ålegraseng” (I1101).
Tareskogsforekomster finner en langs hele kysten av Norge. På grunn av at de undersøkte områdene
er av et lite areal og utformingen av tareskog hovedsakelig var fingertare, blir denne aktuelle
naturtypen her vurdert som lokalt viktig (verdi C). Trolig er det tareskog i store deler av områdene
rundt lokaliteten Munkholmen.
Tidligere undersøkelser av marine naturtyper i områdene ved lokalitet Munkholmen viser at det er
registrert to områder med skjellsandforekomster (I12) og et område av større tareskogsforekomster
(I01) mellom Munkholmen og Munkaneset og i Svinavika. Naturtypene er viktige og vurdert til å ha
middels verdi (B). Ålegraseng registrert ved Svinavika er en prioritert naturtype, men på grunn av små
forekomster blir naturtypen vurdert som lokalt viktig (verdi C) med middels verdi. Deler av Svinavika
er grunne områder og det er trolig større forekomster av ålegress enn det som ble registrert ved denne
undersøkelsen.
I områdene ved lokalitet Munkholmen er det registrert et rikt arts og individmangfold som er
repesentativt for distriktet. Verdien av flora og fauna vurdet som liten. Det ble ikke registrert
forekomster av rødlistearter i områdene ved lokalitet Munkholmen.


En samlet vurdering av marint naturmiljø gir liten til middels verdi.

Tabell 1. Samlet vurdering av naturverdier basert på alle de ulike vurderingene som er gjort i
forbindelse med undersøkelsene ved Munkholmen.
Verdi
Liten Middels Stor

Fagtema

Oppsummering av verdier

Marine
naturtyper

I Svinavika, ved Munkaneset og Munkholmen finner en
naturtypene tareskog (I0103) med hovedsakelig fingertare, samt
naturtypen ålegrasen (I1101). Tidligere registreringer av
skjellsandforekomster (I12) og større tareskogsforekomster (I01).

Marin
hardbunns flora
og fauna

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

Rødlistearter

Det ble ikke registrert rødlistearter i områdene ved lokalitet
Munkholmen.
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VIRKNING OG KONSEKVENSER
0-ALTERNATIVET – INGEN UTVIDELSE
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.
En fortsatt økende sommertemperatur av sjøvannet langs kysten, som følge av naturlige eller
menneskeskapte klimaendringer, vil sannsynligvis kunne medføre store og raske endringer i
utbredelsen av mange marine arter. Trenden fra de siste ti årene, der populasjonen av sukkertare langs
Vestlandskysten har hatt en dramatisk nedgang, vil sannsynligvis fortsette.



0-alternativet ventes å få lite til middels negativ virkning for lokalt marint naturmiljø.
Med litt under middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - )

UTVIDELSE VED MUNKHOLMEN
Den omsøkte utvidelsen ved Lokalitet Munkholmen utgjør en økning fra dagens godkjente ramme på
3120 MTB til 4680MTB, tilsvarende en samlet produksjon over to år på omtrent 7000 tonn. Det betyr
en økning på 50 % i utslipp.
Utslipp av næringsstoff fra et slikt fiskeoppdrettsanlegg tilsier en totalmengde på 30 tonn løst fosfor
over produksjonssyklusen. Den største månedlige tilveksten i anlegget er fra august og ut året, med et
gjennomsnitt på 510 tonn/mnd, eller tilsvarende 2.1 tonn løst fosfor/mnd.
Tilførslene fra et slikt anlegg vil utgjøre i størrelsesorden maksimalt 2 µg P/l i fjordsystemet, der
dagens anlegg bidrar med to tredeler av dette. Fjordystemet ved Hervikfjorden synes å ha kapasitet til
både å fortynne det og frakte det vekk. Dermed regnes ikke denne ekstra tilførselen å ha noen målbar
virkning på det lokale marine naturmiljøet. Denne virkning skal for øvrig også sammenholdes med
forventet utvikling i det marine naturmiljøet / tareskog i området (0-alternativet).



En utvidelse ventes å få liten negativ / ingen virkning for lokalt marint naturmiljø.
Med litt under middels verdi gir dette ubetydelig konsekvens ( 0 )

BEHOV FOR AVBØTENDE TILTAK
En kan ikke se at det er nødvendig med spesielle avbøtende tiltak ved et eventuelt utvidet anlegg.
Dette legges lenger ut i fjorden enn dagens anlegg, og til et område der hovedvannutskiftingen går
sørover og vekk fra de nærliggende strandsonene.

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Det ansees ikke nødvendig med oppfølgende eller ytterligere undersøkelser med hensyn på virkninger
for det lokale marine mangfoldet i området ved Munkholmen. Det er utført tilsvarende undersøkelser
ved andre anlegg i regionen, og konklusjonen er de samme der også., - anleggene synes å ha svært
liten effekt på de lokale forhold.
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LOKALITET MUNKHOLMEN
Lokaliteten Munkholmen (lok nrt. 13629) er søkt utvidet til om 72.000 m³ eller en MTB på 4.680
tonn, altså til sammen seks konsesjoner. Lokaliteten er i dag godkjent for 48.000 m³ og en MTB på
3120 t.onn. Lokaliteten Munkholmen er godkjent for sambruk mellom følgende fem konsesjoner: R/V
16, R/Tv 2 & 4 og VA/Fs 10&11. Munkholmen ligger på østsiden av Hervikfjorden i Tysvær
kommune i Rogaland, nord i Ryfylkebassenget, like øst for Kårstøanlegget (figur 1).

Figur 1. Ryfylkebassenget med alle oppdrettslokalitetene inntegnet (fra www.fiskeridir.no).
Munkholmen ligger på østsiden av Hervikfjorden i Tysvær kommune i Rogaland, nord i
Ryfylkebassenget,

PLANLAGT PRODUKSJON
Et anlegg med en maksimal ramme på MTB=4680 tonn, tilsvarer driften ved seks oppdrettskonsesjoner. Det planlegges en driftssyklus på 21 måneder med utsetting av 1,5 mill stk 80 grams
smolt i april. Fisken vokser seg så fram til stor slakteferdig størrelse på mellom 4,6 og 5,4 kg fra
sommeren og høsten året etter. Det medfører en biomasseoppbyging som når toppen andre sommeren
med 4,4 tusen tonn fisk i anlegget. Utfôring er avhengig av både mengde fisk i anlegget, men også
temperaturen i sjøen og fiskens alder. Utføringsforløpet følger da sesongforløpet med en jevn økning
til vel 650 tonn/måned første høsten, med en reduksjon gjennom vinteren, før det igjen skyter fart til
en månedlig utfôring på 600 tonn i juli og avtagende ettersom fisken slaktes ut av anlegget. Utslakting
vil skje i perioden juni til desember andre produksjonsåret (figur 2).
Rådgivende Biologer AS
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Figur 2. Planlagt driftssyklus i et MTB=4680 tonns
anlegg, med månedlig oversikt over:
 Oppe til venstre: fiskens gjennomsnittsvekt
 Oppe til høyre: antall fisk i anlegget (utslaktet
antall i gult)
 Over til venstre: samlet biomasse i anlegget
 Midten til høyre: utfôring i tonn
 Nede til høyre: tilvekst i anlegg i tonn.

Tilvekst (tonn)

600

TILFØRSLER AV NÆRINGSSTOFF
Utslipp av næringsstoff fra fiskeoppdrettsanlegg varierer med fôrets sammensetning og fôrfaktoren,
men tilsvarer i størrelsesorden 12-15 kg fosfor pr. tonn fisk produsert. Med en samlet to-årig
produksjon i anlegget på omtrent 7.000 tonn, tilsier dette en totalmengde på 100 tonn fosfor.
Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er
partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst til vannmassene.


Samlet to-årig utslipp blir da på omtrent 100 tonn fosfor hvorav 30 tonn antas oppløst

Den største månedlige tilveksten i anlegget fra august og ut året, med et gjennomsnitt på 510 tonn/mnd
(se figur 2) eller tilsvarende 2.1 tonn løst fosfor/mnd. Andre året er fisken større og størst tilvekst har
en i månedene fra juni og ut oktober, men samtidig tas de største fiskene ut til slakting hele veien i
samme perioden. Det blir derfor ikke særlig større belastning på miljøet andre året i syklusen.
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METODEBESKRIVELSE
KONSEKVENSVURDERING (KU)
En ”tradisjonell” konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns
prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å
etterprøve (Statens vegvesen 2006).
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. Verdien blir fastsatt langs en skala som
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):
Verdi
Liten

Middels

Stor

---------------------------------------------------------- -


Trinn 2: Tiltakets virkning
Med virkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike tema, og
graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og virkning av mulige endringer hvis
tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor negativ til stort positiv virkning
(se eksempel under). For oppdrettsanlegg avd enne størrelse i sjø finnes det lite eksakt kunnskap om
virkninger, så det er inneldningsvis foretatt en tematisk gjennomgang av kunnskapstatus på en del
områder.
Virkning
Stor neg.

Middels neg.

Liten / ingen

Middels pos.

Stor pos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ
konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av figur 3.

Figur 3.- ”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et tema
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det
aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen
vises til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens (+
+ + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje midt
på figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen konsekvens.
Over linja vises positive konsekvenser og under linja negative
konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006).
Rådgivende Biologer AS
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING
Kriterium for verdivurdering av naturmiljø følger Statens vegvesens håndbok 140 om
konsekvensanalyser. Grunnlaget for verdisettingen bygger for det meste på ulike handbøker utgitt av
Direktoratet for naturforvaltning (DN-handbok 13 – kartlegging av naturtypar og DN-handbok 19 –
kartlegging av marint biologisk mangfald). Verdisettingen av de ulike deltema med aktuelle kriterium
er vist i tabell 7.

Tabell 2. Verdisetting av naturmiljø etter håndbok 140 (Statens vegvesen 2006).

Marine
naturtyper/
vegetasjon

Marint artsog individmangfold

Liten verdi
 Områder med
biologisk mangfold
som er representativt
for distriktet
 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

Middels verdi
 Naturtyper med
verdi B eller C etter
DN-håndbok 19
 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)








Stor verdi
Naturtyper med
verdi A etter DNhåndbok 19
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

VURDERING AV VIRKNINGER
Kriterium for vurdering av virkning for naturmiljø følger og Statens vegvesens håndbok 140.
Virkningen følger en femdelt skala. fra stort positivt omfang til stort negativt omfang. Oversikt over
kriterium for vurdering av omfang er vist i tabellen under.
Tabell 3. Kriterium for vurdering av virkning etter handbok 140 (Statens vegvesen 2006).

Arter og
naturtyper

Stort positivt
virkning

Middels
positivt
virkning

Lite/intet
virkning

Middels
negativt
virkning

Stort negativt
virkning

Tiltaket vil i stor
grad øke
artsmangfaldet
eller bedre arter
sine livsvilkår

Tiltaket vil øke
artsmangfaldet
eller bedre arter
sine livsvilkår

Tiltaket vil stort
sett ikkje endre
artsmangfaldet
eller arter sine
livsvilkår

Tiltaket vil
redusere
artsmangfaldet
eller forringe
arter sine
livsvilkår

Tiltaket vil i stor
grad redusere
artsmangfaldet
eller forringe
arter sine
livsvilkår
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING
LITORAL OG SUBLITORAL KARTLEGGING
Det ble utført undersøkelser av litoral- og sublitoralsoner i utvalgte områder ved lokalitet Munkolmen,
den 17. og 18. september 2009, og omfattet henholdsvis kvantitativ og semikvantitativ kartlegging av
marin flora og fauna. Dette gjelder stasjoner i Svinavika, på Munkaneset og Munkholmen, plassert i
slik at en har stasjoner tett og langt fra oppdrettsanlegget (figur 3). I henhold til Norsk standard
”Vannundersøkelse - Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hardbunn”
(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 4).

3

2

1

Figur 4. Oversiktsbilde over stasjoner for litorale og sublitorale undersøkelser ved 1 Svinavika, 2
Munkaneset og 3 Munkholmen i Tysvær kommune. Kartutsnitt 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 4). 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.
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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, blir forekomsten (mengden) anslått etter følgende gradering:
Tabell 4. Skala brukt i sammenheng med semikvantitative analyser av flora og fauna, litoralt og
sublitoralt.

4
3

Dekningsgrad i % (alger og dyr)
<80
20-80

Antall individer pr m2
>125
20-125

Spredd forekomst

2

5-20

5-20

Enkeltfunn

1

<5

<5

Ikke til stede

0

0

0

Mengde
Dominerende
Vanlig

Tabell 5. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype (L = litoralt, S = sublitoralt) for
hver av de tre stasjonene ved Munkholmen i Tysvær kommune 17. og 18. september 2009.
Stasjon:
Posisjon nord
Posisjon øst
Himmelretning
Hellingsvinkel
Substrat (L/S)

St. 1 Svinavika
59° 17, 071´
05º 38, 851´
Nordøstlig
< 10°
Fjell/Fjell, bløtbunn

St. 2 Munkaneset
59° 17, 173´
05º 38, 337´
Nordvest
< 10°
Fjell/Fjell

St. 3 Munkholmen
59° 17, 155´
05º 38, 118´
Vestlig
30-40°
Fjell/Fjell

MARINE NATURTYPER
Litoralt finner en hardbunnsfjærer som er vanlige langs hele kysten av Norge og er ikke vurdert til å
være en spesiell naturtype. Arter som ble registrert er vanlig forekommende og regnes ikke å ha noe
spesiell verdi.
Sublitoralt ble det registrert forekomster av naturtypen tareskog (I01) 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
Svinavika, Munkaneset og Munkholmen var det hovedsakelig fingertare som ble registrert. Noen
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spredte individer av stortare ble registrert innimellom. Det må understrekes at dypere (> 4 m) kan det
forekomme større mengder av stortare eller muligens sukkertare. Sukkertare ble ikke registrert og
kommer trolig av at lokaliteten er for eksponert til at den kan trives der. Sukkertare danner tareskog i
fjorder og skjærgårdsområder på bølgebeskyttet kyst. Sukkertare kan opptre på noe eksponerte steder
eller på dypere vann i bølgeeksponerte områder (Rueness 1997. ).
Tareskogsforekomster finner en langs hele kysten av Norge. På grunn av at de undersøkte områdene
utgjør et lite areal og utformingen av tareskog hovedsakelig var av utformingen fingertare, blir
naturtypen her vurdert som lokalt viktig (C) med liten verdi. Trolig er det tareskog i store deler av
områdene rundt lokaliteten Munkholmen.

Figur 6: Geografisk avgrensing av naturtypene tareskog (brun skravering) og ålegraseng (grønn
skravering) registrert i områder ved Munkholmen september 2009. Kart er hentet fra www.statkart.no.
Det ble også registert ganske små forekomster av ålegraseng ved Svinavika, som er en viktig naturtype
av utformingen vanlig ålegras (Zostera marina) (I1101). Ålegrasenger kan forekomme under
lavvannsmerket i bløtbunnsområder fra strandsonen til 5 m dyp. Ålegras produserer oksygen og mye
organisk materiale, og dette fører til at sjøgrasområder er svært produktive. Disse områdene fungerer
også som gyteplass, næringsområde og skjulested for yngel. Ålegraseng er vurdert som noe truet av
Fremstad og Moen (2001).
Ålegraseng registrert ved Svinavika er en prioritert naturtype, men på grunn av små forekomster blir
naturtypen vurdert som lokalt viktig (C) med liten verdi. Deler av Svinavika er grunne områder og det
er trolig større forekomster av ålegress enn det som ble registrert ved denne undersøkelsen.
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Tidligere undersøkelser av marine naturtyper i områdene ved lokalitet Munkholmen viser at det er to
viktige naturtyper. Det er registrert to områder med skjellsandforekomster (I12) (Ottesen & Bøe
1994) og et område av større tareskogsforekomster (I01) mellom Munkholmen og Munkaneset, av
NIVA i 1995 (figur 6). Naturtypene er viktige og vurdert til å ha middels verdi (verdi B).

Figur 7. Oversikt over prioritert naturtype skjellsandforekomsterog større tareskogsforekomster(brun
trekant) i områdene ved lokalitet Munkholmen. Kart er hentet fra DNs naturbase.
Samlet sett gis dette tema litt under middels verdi, på grunn av omfanget av prioriterte typer fra
undersøkelsene i september 2009 og fra tidligere registreringer.
Verdi naturtyper
Liten

Middels

Stor

----------------------------------------------------- -



MARIN HARDBUNNSFLORA OG -FAUNA
SVINAVIKA ST. 1
Litoralt

Litoralsonen ved Svinavika er en nordøstvendt hardbunnsfjære, med en helningsvinkel på < 10º (figur
7 og tabell 5). Ruteanalysen ble utført på fjellberg med tangvegetasjon, og det ble lagt ut to nivåer
etter hverandre. Lavarten marebek (Verrucaria maura) dannet et bredt belte (0,5-1,5 m) på fjellberget
som ikke var dekket av tangvegetasjon. Det var spredte forekomster av sauetang (Pelvetia
canaliculata), etterfølgt av et velutviklet belte av spiraltang (Fucus spiralis) i øverste del av
litoralsonen, samt noe fjærerur (Semibalanus balanoides). Nedenfor var det et ca 20- 40 cm bredt belte
med grisetang (Ascophyllum nodosum) og enkelte innslag av blæretang (Fucus vesiculosus). Sagtang
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(Fucus serratus) dominerte nederste del av litoralsoen, sammen med rekeklo (Ceramium sp.) og Ulva
sp. Slettrugl (Pymatholithon cf. lenormandii), etterfølgt av vorterugl (Lithothamnion cf. glaciale),
samt enkelte individer av vanlig grønndusk (Cladophora rupestris) og krusflik (Chondrus crispus) ble
også registrert i nedre deler av litoralsonen.
Faunaen i strandsonen bestod av spredte forekomster av fjærerur og mye av strandsneglarten 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. Enkeltfunn av vanlig korstroll (Asterias rubens), strandkrabbe
(Carcinus maenas) og vanlig strandsnegl (Littorina littorea). Nederst i fjæresonen var det mye mosdyr
av artene membranmosdyr (Membranipora membranacea), Electra pilosa, samt bjellehydroider
(Obelia geniculata) som epifauna på sagtang.

Figur 8. Venstre: oversiktsbilde av lokaliteten for ruteanalyse i strandsonen på st. 1 i Svinavika.
Høyre: Sik –sak hår på grisetang, i bakgrunnen skimtes kalkagen slettrugl.

Sublitoralt

Sublitoralt ble det registrert en moderat bratt hardbunn med innslag av små og store steiner, ned til ca
3-4 m, hvor det var bløtbunn. Tangvegetasjonen i øverste del av sublitoralen var dominert av sagtang,
med en del epifauna og epiflora. Av epiflora kan blant annet rekeklo, Ulva sp. og gaffelgrenet havpryd
(Callithamnion corymbosum) nevnes (figur 8). Under sagtangbeltet og ned til ca 3 m var fjellberget
dekket av mindre alger og trådformede alger, hovedsaklig tvebendel (Dictyota dichotoma) og rødlo
(Bonnemaisonia hamifera).
Tvebendel har flatt, båndformet thallus med dikotom forgreining og har utbredelse i Sør- Norge.
Litteraturen viser til at arten har en noe uregelmessig forekomst idet den bare synes å komme til
utvikling enkelte år (Rueness 1976). Arten er ettårig og fertil om sommer og høst, den er sjelden og
bare noen funn er registrert mellom Aust-Agder og Nord-Møre. Tvebendel er imidlertid ikke på den
norske rødlisten og antas å ha sikker bestandssituasjon. Det ble registrert spredte forekomster av
fingertare (L. digitata) og japansk drivtang (Sargassum muticum) innimellom.
Små alger og trådformede alger dominerte mer enn habitatbyggende alger, men det var ingen tegn til
tilslamming av området. Siden små og trådformede alger dominerte i øvre deler av sublitoralen vil det
vinterstid være sparsomt med alger, da flere av algene er ettårige og forsvinner om vinteren. Fingertare
hadde også mye epifauna og epiflora som hos sagtang. Andre arter som var vanlige innimellom den
dominerende algevegetasjonen var krusflik, krasing (Corralina officinalis), leddet kransrør
(Chylocladia vertcilliata), rekeklo, havsalat (Ulva lactuca), Osmundea oederi og teinebusk
(Rhodomela confervoides). Gaffelgrenet havpryd satt på stein eller alger og dannet små ”dyner” i
enkelte områder (figur 8). Fjellberget og stein var kledd av kalkalgen vorterugl.
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Figur 9.: Bilder fra øverste del av sjøsonen på stasjon 1 i Svinavika. Øverst t.v. sagtang dekket av
mosdyr og rekeklo. En liten bundt med rødlo kan sees nede i høyre hjørne. Øverst t.v. tvebendel og
rødlo som den dominerende tangvegetasjonen i sublitoralen. Nederst t.v. store forekomster av den
trådformede og delikate rødalgen gaffelgrenet havpryd med sin karakteristiske utforming. Nederst t.h.
små forekomster av ålegras
Faunaen bestod av vanlig forekommende arter med dominans av brødsvamp, vanlig korstroll,
piggsjøstjerne (Marthasterias glacialis), fjæresjøroser (Urticina felina), bjellehydroider og mosdyr på
og under algevegetasjonen. Membranmosdyr ble registrert på store deler av sagtang, fingertare og
japansk drivtang, samt mosdyret E. pilosa, som ofte sitter epifyttisk på rødalger og i noen tilfeller kan
dekke hele individet.
Japansk drivtang var fullstendig dekket av mosdyr og var tynget ned mot fjellberget. Normalt står
algen oppreist i vannsøylen pga. sine mange luftblærer i thallus. Posthornmark (Spirorbis spirorbis)
dekket ofte store deler av thallus til fingertaren. En byozoart, Crisia eburnea, som formet små tette
busker, var svært vanlig å se på fjell under tangvegetasjonen og på stilker av tang (vedleggstabell 1).
Teinebusk og tvebendel var fullsatt med små gastropoder som Rissoa parva, Bittium reticulatum og
Lacuna vincta. Under og i tangvegetasjonen var det tanglus og tanglopper.

MUNKANESET ST. 2
Litoralt

Litoralsonen ved Munkaneset er en nordvestvendt hardbunnsfjære, med en helningsvinkel på < 10º
(figur 9 og tabell 5). Ruteanalysen ble utført i to nivåer på fjellberg med noe spredt tangvegetasjon,
spesielt i nedre deler av litoralsonen.. Lavarten marebek laget et bredt belte på fjellberget som ikke
var dekket av tangvegetasjon. Det var et velutviklet belte av spiraltang i øverste del av litoralsonen.
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Blæretang som dominerte midtre del av sonen, hadde svært få blærer og kunne vært forvekslet med
gjevltang (Fucus Evanescens) som ikke har blærer. Blæretang er generelt formvariabel og kan på
utsatte steder ha svært få blærer eller være blæreløs (Fucus vesiculosus f. linearis). Sagtang dominerte
nedre del av litoralsonen og under tangdekket var det stor dekningsgrad av krasing, slettrugl og vanlig
grønndusk. Det var lavt tidevann og alger som søl (Palmaria palmata) ble registrert i litoralsonen.
Den dominerende faunen i strandsonen var fjærerur, som dannet et belte ovenfor tangvegetasjonen og
var svært tallrik ned til nedre deler av litoralsonen, hvor det var mer spredte forekomster. Inni mellom
beltet av fjærerur var det også forekomstar av juvenile blåskjell. Sneglearter som purpursnegl (Nucella
lapillus), spiss strandsnegl (Littorina saxatilis), butt strandsnegl og albuesnegl (Patella vulgata) ble
registrert med enkeltfunn eller spredte forekomster, mens det ble registrert store mengder av
snegleartene R. parva og L. vincta i krasingvegetasjonen. Det ble registrert både tanglus og tanglopper.

Figur 10. Venstre: Oversiktsbilde av lokaliteten for ruteanalyse i strandsonen ved Munkaneset.
Høyre: Nærbilde av krasing, grønndusk, slettrugl, juvenile blåskjell på nivå to i litoralsonen. Det ble
registrert mange små gastropoder innimellom krasingvegetasjonen.
Sublitoralt

Sublitoralt ble det registrert en slak-moderat bratt hardbunn Tangvegetasjonen i øverste del av
sublitoralen var dominert av sagtang, med en del epifauna og epiflora. Av epiflora kan blant annet
rekeklo nevnes (figur 10). Under sagtangbeltet og ned til ca 3-4 m var fjellberget dekket av
hovedsaklig fingertare og skolmetang (Halidrys siliquosa). Skolmetang er vanlig å finne i øverste del
av sublitoralen på noe utsatte steder eller i strømrike sund. Den vokser spredt mellom Oslofjorden og
Troms. Under og imellom den dominerende tang og tarevegetasjonen ble det registrert et stort
mangfold av arter. Krasing, smalving (Membranopetra alata), gaffelgrenet havpryd, teinebusk,
kransrør, rekeklo, krusflik, rødkluft (Polyides rotundus), kjøttblad (Dilsea carnosa), rødlo, røddokke
(Polysiphonia stricta), pollris (Gracilaria gracilis), krusblekke (Phyllophora pseudoceranoides),
tvebendel (figur 10), søl og skolmetufs (Sphacelaria cirrosa). Fjellberget og stein var kledd av
kalkalgen vorterugl.
Faunaen bestod av vanlig forekommende arter med dominans av brødsvamp (Halichondria panicea),
vanlig korstroll, piggsjøstjerne, færesjøroser, bjellehydroider og mosdyr på og under algevegetasjonen.
Membranmosdyr ble registrert på store deler av sagtang og fingertare, samt mosdyret E. pilosa. Crisia
eburnea ble registrert hovedsakelig på fjellvegg. Posthornmark var spredt på deler av thallus til
fingertaren. Kolonisekkedyrene Botryllus schlosseri og Botryllus leachii dannet fargerike overtrekk på
både hardbunn og tang.
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Figur 11.: Bilder fra øverste del av sublitoralen på Munkaneset. Øverst t.v. sagtang med epiflora og
epifauna. t.h. fingertare med membranmosdyr. Nederst t.v. frodig skolmetangdekke på hardbunn t.h.
nærbilde av tvebendel

MUNKHOLMEN ST. 3
Litoralt

Litoralsonen ved Munkholmen er en bratt, vestvendt hardbunnsfjære, med en helningsvinkel på
mellom 30-40º (figur 11 og tabell 5). Ruteanalysen ble utført i kun et nivå på grunn av den bratte
fjæresonen. Det var et velutviklet belte av fjærerur over tangvegetasjonen og rutene ble plassert noe
ned i dette beltet hvor tangvegetasjonen var. Over rurbeltet var det spredte forekomster av vanlig
fjærehinne (Porphyra umbilicalis). Marebek dannet et bredt belte på fjellberget i supralitoralsonen.
Tangvegetasjonen øverst i litoralsonen var dominert av rekeklo og spredte forekomster av Ulva sp., og
Cladophora sp. Nederst var det tette forekomster av vorteflik (Mastocarpus stellatus) og krasing.
Enkeltfunn av andre alger var tvebendel, fjøreblod (Hildenbrandia rubra) og slettrugl (vedleggstabell
4).
Den dominerende faunen i strandsonen var fjærerur, som dannet et belte ovenfor tangvegetasjonen og
var svært tallrik ned til nedre deler av litoralsonen, hvor det var mer spredte forekomster. Inni mellom
beltet av fjærerur var det også forekomster av juvenile blåskjell. E. pilosa dekket deler av vorterugl
nederst i litoralsonen, samt var det noen enkeltfunn av blåsnegl (Ansates pellucida) og albuesnegl. Det
ble registrert både tanglus og tanglopper.
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Figur 12: oversiktbilde av lokaliteten for ruteanalyse i litoralsonen på Munkholmen (venstre). Nærbilde
av rurbelte, samt forekomster av rekeklo og vorteflik. (høyre).
Sublitoralt

Sublitoralt ble det registrert en moderat bratt hardbunn. Stort sett var forkomster av flora og fauna lik
stasjonen ved Munkaneset. Tangvegetasjonen i øverste del av sublitoralen var dominert av sagtang,
med en del epifauna og epiflora. Av epiflora kan blant annet rekeklo nevnes (figur 12). Under
sagtangbeltet og ned til ca 3-4 m var fjellberget dekket av hovedsaklig fingertare og skolmetang.
Under og imellom den dominerende tang og tarevegetasjonen ble det registrert et stort mangfold av
arter. Krasing, teinebusk, kransrør, rekeklo, krusflik, rødkluft, kjøttblad, rødlo, tvebendel, søl og
skolmetufs. Fjellberget og stein var kledd av kalkalgen vorterugl.

Figur 13: Bilder fra øverste deler av sjøsonen på
Munkholmen. Øverst t.v. sagtang med epifyttsike
rødalger fra slekten rekeklo, samt spredte
forekomster av fingertare med kolonidannende
mosdyr. Øverst t.h. dominerende
skolmetangvegetasjon. T.h. Fjellberg dekket av bla
kalkalger, rødlo, rødkluft og tvebendel.
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Faunaen bestod av vanlig forekommende arter med dominans av brødsvamp, vanlig korstroll,
piggsjøstjerne, færesjøroser, bjellehydroider og mosdyr på og under algevegetasjonen.
Membranmosdyr ble registrert på store deler av sagtang og fingertare, samt mosdyret E. pilosa. C.
eburnea ble registrert hovedsakelig på fjellvegg. Posthornmark var spredt på deler av thallus til
fingertaren. Kolonisekkedyrene B. schlosseri og B. leachii dannet fargerike overtrekk på både
hardbunn og tang. Enkeltfunn av glatt kjeglesnegl (Gibbula cineraria) og sjønellik (Metridium senile)
ble registrert.

VERDIVURDERING MARIN HARDBUNNS FLORA OG FAUNA
I områdene ved lokalitet Munkholmen 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 liten. Det ble ikke registrert forekomster av rødlistearter i områdene ved lokalitet
Munkholmen.
Verdi marin flora og fauna
Liten

Middels

Stor

---------------------------------------------------------- 



SAMLET VERDISETTING MARINT NATURMILJØ
I områdene ved lokalitet Munkholmen ble det registrert prioriterte naturtyper som tareskog (I0102) og
ålegraseng (I1101), og på grunn av utforming og små forekomster er de lokalt viktige (C) og gis liten
verdi. Tidligere undersøkelser har registrert viktige forekomster av tareskog og skjellsand og gis
middels verdi. Verken hardbunns flora eller fauna oppviste spesielle arter utover det som er vanlig for
regionen. Det ble ikke registert forekomster av rødliste arter.


Samlet sett blir de marine naturmiljøet vurdert til å ha ”liten til middels verdi”.

Tabell 6. Samlet vurdering av naturverdier basert på alle de ulike vurderingene som er gjort i
forbindelse med undersøkelsene ved Munkholmen.
Verdi
Fagtema

Oppsummering av verdier

Liten Middels Stor

Marine
naturtyper

I Svinavika, ved Munkaneset og Munkholmen finner en
naturtypene tareskog (I0103) med hovedsakelig fingertare,
og ålegras (I1101). Tidligere undersøkelser viser
registreringer av skjellsandforekomster (I12) og større
tareskogsforekomster (I01) av middels verdi.

------------------------


Marin
hardbunns flora
og fauna

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

Rødlistearter

Det ble ikke registrert rødlistearter i områdene ved
lokalitet Munkholmen.
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KONSEKVENSVURDERING AV OMSØKT UTVIDELSE
For å kunne vurdere mulige miljøvirkninger av fiskeopprett, må en for det første ha kunnskap om
”naturtilstanden”, men også dagens utgangspunkt uten det konkrete aktuelle tiltaket. Videre må en ha
kunnskap om virkningen av det aktuelle tiltaket på de ulike forhold, og aller helst kunnskap om ”doserespons”, altså konkrete sammenhenger mellom belastning og virkning. Slik kunnskap er ikke godt
utviklet. Til slutt bør en KU kunne antyde rammer for hva som ansees å være en akseptabel belastning,
ut fra konkrete miljømål for de ulike forhold. I all hovedsak foreligger det ikke utdypende kunnskap
om særlig mange av disse trinnene i prosessen

MULIGE VIRKNINGER PÅ LOKALT NATURMILJØ
Makroalgesamfunnet kan påvirkes av økte tilførsler av næringssalter og nedslamming av organisk
materiale. Alger med høy overflate/volum ratio tar opp nitrogen mer effektivt og har hurtigere vekst.
Økte næringssalter har derimot generelt mindre effekt på flerårige arter som tang og tare, men de er da
utsatt for overgroing av hurtigvoksende trådformede alger (Hemmi et al. 2005) som har høyere opptak
av næringssalter. Overgjødslings effekter på habitatbyggende arter som tang og tare er bla redusert
lysmengde og en endring av vekstgrenser. Eksempelvis er den nedre voksgrensen for sukkertare
redusert fra 25 m til 12-15 m dyp i Oslofjorden siden 1950 tallet (Moy et al. 2008). Etter hvert kan
habitatbyggende arter bli erstattet med opportunister og artsammensetningen i makroalgesamfunnet
endrer seg.
En økning i sjøtemperaturer og næringstilførsler og reduserte bestander av blant annet sukkertare og
butare, har ført til et større fokus på makroalger den siste tiden. Populasjonen av sukkertare har hatt en
sterk reduksjon de seneste årene, særlig på kysten av Skagerrak og i deler av Rogaland og Hordaland,
og årsaken er uklar, men en tror at det sannsynligvis ikke er en isolert og ansvarlig faktor. En
sluttrapport fra sukkertareprosjektet som ble ferdigstilt i 2008 understreket at de viktigeste faktorene
til plutselig og regional sukkertaredød er klimaendring med høy sjøtemperatur, eutrofiering,
lysforhold, substrat og beiting (Moy et al. 2009).
Kritisk høye sjøtemperaturer for sukkertare, spesielt i årene 1997, 2002 og 2006, ble målt i Skagerrak
(19 ° i lengre perioder) og det ble registrert bestandsreduksjoner etter 1997 og 2006. Sukkertarens
livssyklus og krav til miljøet gjør det vanskelig for rekrutter å etablere seg dersom sjøtemperaturene er
høye. Butare (Alaria esculenta), som trives på ekstremt eksponerte lokaliteter, er og en tareart som har
blitt sterkt redusert eller fraværende på regelmessig besøkte lokaliteter ved Skagerrakkysten i senere
tid (Husa m. fl. 2007). Det er kjent at butare har en øvre toleransegrense på 16° og høye
sjøtemperaturer er den mest sannsynlige årsaken til denne utviklingen.
Sukkertare er også sårbar for høye temperaturer, der 23° blir beskrevet som dødelig. En har observert
at sukkertaren i mange tilfeller blir erstattet med tepper trådformede alger. Trådformede alger er
kortlevde og hurtigvoksende alger som blomstrer i sommerhalvåret, og store mengder trådalger og
spesielt sterk groe av grønne og brune påvekstalger er som regel en indikasjon på overgjødsling.
Tilførsler av næringssalter om sommeren har trolig størst betydning for opprettholdelse av
trådalgevegetasjonen. Om vinteren forsvinner de trådfomede algene og etterlater seg en naken
fjellbunn. Dersom området i tillegg er tilslammet av organisk materiale er det vanskelig for rekrutter
av sukkertare eller andre habitatbyggende alger å etablere seg. Tiltak mot utslipp av næringstilførsler
om sommeren kan være viktig for å redusere oppblomstringen av uønskede trådformede alger, samt
hindre tilslamming og øke lysdypet.
Samtidig viser en undersøkelse av tang og tarebestanden i Hardangerfjorden i juni 2008 at det er ikke
særlige endringer siden 1950- tallet da tilsvarende undersøkelser ble utført. Som på 50- tallet ble det
funnet sukkertare helt inne ved Eidfjorden, og for eksempel ute ved Omastrand ble det funne ganske
mye av denne taren. Også fingertare ble funnet i de samme områdene som før. De største endringene
var at det ble funnet japansk sjølyng og mer av grønnalgen tarmgrønske enn på 50- tallet (Sjøtun &
Husa 2008).
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Studier har vist at ammoniumkonsentrasjoner rundt oppdrettsanlegg kan ha forhøyede verdier inntil
400 m fra anlegget, 1-5 timer etter foring (Sandersson et al. 2008), men dette må da sees i
sammenheng med vannutskiftning og strømforhold i området. Oppdrettsanlegget fra dette studiet var
stasjonert i en noe innelukket bukt og hadde høy produksjon. I områder med store vannutskiftning og
sterk strøm vil oppholdstiden til næringssalter være lav. I forbindelse med undersøkelser i
Hardangerfjorden har det derimot ikke vært mulig å påvise forhøyete næringskonsentrasjoner i sjø
nedstrøms fiskeoppdrettsanlegg (Jan Aure, HI, pers medd.), selv om oppdrettsanlegg som produserer
500 tonn laks i året i prinsippet slipper ut omtrent like mye næringsstoff som et tettsted på over 5.000
innbyggere. Havforskningsinstituttet har benyttet en modell for beregning av hva tilførslene av
næringsstoff betyr for Hardangerfjorden, og når både lokalisering av anleggene og produksjonsnivå fra
2003 ble brukt i modellen, var det kun en liten forskjell i planteplanktonkonsentrasjonen i forhold til
om fjorden ikke hadde hatt oppdrett. Økningen i mengde planteplankton var i dette tilfellet på under 2
% (Eknes 2007).
Dersom en øker utslippene til ti ganger nivået i 2003, øker derimot konsentrasjonen av planteplankton
til litt over 13 % på det meste aller innerst i fjorden. Ifølge modellresultatene har utslippene fra
fiskeoppdrettsanleggene i Hardangerfjorden bare relativt små effekter på konsentrasjonen av
planteplankton totalt sett i fjorden. Ved detaljmodellering av hvor tilførselskildene var, viste det seg at
områdene nær Varaldsøy og videre innover fjorden bidro med generelt sett den største økningen i
konsentrasjonen av planteplankton, og var derfor mindre egnet dersom en skal tillate mer oppdrett i
fjorden (Eknes 2007).
Måleserier av næringsinnholdet i fjordene langs Vestlandet viser, til tross for store tilførsler fra
oppdrettsnæringen, ingen tilsvarende utvikling i økende næringsinnhold de siste 20 årene. Dette
”misforhold” skyldes at det generelt er meget store vannmengder i fjordene som tynner ut disse
tilførslene .

0-ALTERNATIVET, INGEN UTVIDING
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. 0-alternativet vil være å ikke utvide lokaliteten ved Munkholmen, men å
beholde dagens produksjon. Forholdene i strandsonen ved Munkholmen synes i liten grad påvirket av
eksisterende anlegg. Tilførslene er i størrelseorden 2/3 av det som nå er omsøkt, og som er regnet på
foran. Det utgjør i dag en tilførsel på vel 1 µg P/l i fjorden for sommermånedene.
Det marine naturmiljøet som ble undersøkt i september 2009 ved Munkholmen og Munkaneset var
tilsynelatende friskt og upåvirket, med dominans av flerårige habitatbyggende arter og stort mangfold.
Det var imidlertid en del trådformede alger, men ikke mer enn det som kan forventes i
sommerhalvåret. I Svinavika dominerte små og trådformede alger og det var en del epifyttvekst på
habitatbyggende alger, men området var relativt friskt og viste ingen tegn til nedslamming. Det var
bløtbunn med forekomster av ålegras fra 3-4 m dyp, som naturlig tilfører vannmassene næring og
bidrar til oppblomstringen til trådformede alger. Svinavika ligger 0,8 km nesten rett øst fra anlegget,
der verken strømretningen eller avstand tilsier at næringssalter fra oppdrettsanlegget skal ha noen
særlig effekt.
TEMPERATURØKNING
En fortsatt oppvarming av sjøvannet langs kysten, som følge av naturlige eller menneskeskapte
klimaendringer, vil sannsynligvis medføre store og raske endringer i utbredelsen av mange marine
arter. Kaldtvannsarter vil forssvinne i sør, mens sørlkigeer arter vil opptre stadig oftere. De siste ti
årene har vi hatt en betydelig økning i frekvensen av varme sommere og særlig de mange varme
sommerdager har vist seg å kunne være en påkjenning for tangartene i fjæresonen, og observasjoner
viser at en god del planter i den øverste delen av tangbeltet faktisk kan visne bort i varmen.
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De siste ti årene har populasjonen av sukkertare i Skagerrak og også langs Vestlandskysten hatt en
dramatisk nedgang. Økte sjøtemperaturer kan da vise seg å få store konsekvenser for tareskogen langs
kysten vår, siden de aller fleste artene er tilpasset et relativt kaldt klima og har markerte øvre
toleransegrenser for temperatur. Nyere undersøkelser av utbredelsen av tarearter langs kysten av Irland
viser at stortare, sukkertare og butare har forsvunnet fra en rekke lokaliteter i de seinere årene, noe
som mest sannsynlig skyldes økte sjøtemperaturer. Fra England er det rapportert en markert nedgang i
butarepopulasjonene langs sørkysten.


0-alternativet ventes å få lite til middels negativ virkning for tareforekomstene.
Tabell 7. Virkning av 0-alternativet for marint naturmiljø ved lokalitet Munkholmen
grunnet risiko for økende sommertenmperaturer.
Stort neg.

Middels neg.

Lite / intet

Middels pos.

Stort pos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Med litt under middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - )

VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV MUNKHOLMEN
Den omsøkte utvidelsen utgjør en økning fra dagens godkjente ramme på 3120 MTB til 4680MTB,
tilsvarende en samlet produksjon over to år på omtrent 7000 tonn. Det medfører en økning på 50 % i
utslippene- I denne sammenhengen er det i all hovedsak virkningene av økt næringssalttilførsel for
marint naturmiljø som skal vurderes.
TILFØRSLER
Den målte totale vannstrøm gjennom anlegget pr måned er på 200.000 m³/m² i alle retninger, målt i
mai 2008 på den ytre delen av anlegget. Dersom en fordeler de planlagte tilførslene fra anlegget på
denne vannstrømmen, utgjør den månedlige tilførselen på 260 kg løst fosfor for hver merd, en samlet
tilførsel på under 0,5 µg P/l i gjennomsnitt. Dersom en imidlertid bare vurderer netto vanntransport i
dominerende strømretning på sør med 50.000 m³/m² gjennom anlegget, blir det likevel store volumer
som fortynner tilførslene. Selv dette utgjør en netto gjennomgang av vann pr mnd på 80 milliarder
liter, og en netto konsentrasjonsøkning på maksimalt 3 µg P/l i gjennomsnitt pr merd. Og det er bare
ytterst liten andel av strømretningene at merdene vil ligge på rad og bidra til akkumulert økning av
næringsinnholdet.
Og uansett så vil disse tilførslene fortynnes fort med de øvrige vannmassene i økende avstand fra
anlegget. En skal ikke mye lenger bort enn 200 - 300 meter fra anlegget før tilførslene ikke lenger er
målbare. Det viktigste poenget er imidlertid om disse kontinuerlige tilførslene vil bli oppkonsentrert i
fjorden, eller om vannutskiftingen i fjorden er så stor at den vil frakte tilførslene bort. Dominerende
strøm ved Munkholmen går søroevr, slik at det aller meste vil bli tilført Ryfylkebassenget er særover.
Hervikfjorden er omtrent 33 km² stor, og den innenforliggende Skjoldafjorden er omtrent 25 km².
Tidevannsforskjellen i Hervikfjorden er omtrent 30 cm, og det antas at Skjoldafjorden har bare en
delvis tidevannsutskifting gjennom den trange Skjoldastraumen, antatt 15 cm tidevannsforskjell i
Skjoldafjorden. Tidevannet i fjorden skiftes ut to ganger i døgnet, og dette utgjør da i størrelsesorden
30 millioner m³ pr døgn. Dersom tilførslene fra anlegget fortynnes i dette resipientvolumet, utgjør det
en netto konsentrasjonsøkning på i størrelsesorden 2,5 µg P/l på det utstrømmende tidevannet.
I tillegg utgjør tidevannet ikke hele det aktuelle utstrømmende vannvolumet. Fjordens nedbørfelt er i
størrelsesorden 300 km², og med en spesifikk avrenning på vel 60 l/km²/s, gir det en gjennomsnittlig
ferskvannstilrenning til hele fjordsystemet på 1,6 mill m³/døgn. Dette vil igjen bli blandet ut med
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sjøvann på sin vei ut fjorden. Det går da en estuarin kompensasjonsstrømmen inn fjorden under den
utgående brakkvannsstrømmen øverst i vannsøylen, og denne er flere ganger så stor som tilrenningen
fra nedbørfeltet. Strømmen av brakkvann ut fjorden er da på i størrelsesorden kanskje så mye som 1/3
av tidevannsstrømmen ytterst i munningen.
Tilførslene fra et slikt anlegg vil derfor utgjøre i størrelsesorden maksimalt 2 µg P/l i fjordsystemet i
månedene med størst tilførsler. Dagens anlegg bidrar med to tredeler av dette, og når fjordsystemet
dessuten har kapasitet til å fortynne det og frakte det vekk, så regnes ikke denne ekstra tilførselen å ha
noen målbar virkning på det lokale marine naturmiljøet. Denne virkning skal sammenholdes med
forventet utvikling i det marine naturmiljøet / tareskog i området (0-alternativet), som antyder en
negativ utvikling på grunn av mulig økende vanntemperatur.


En utvidelse ventes å få liten negativ / ingen virkning for marint naturmiljø.
Tabell 8. Antatt virkning av en utvidelse ved lokalitet Munkholmen på lokalt marint
naturmiljø grunnet risiko for næringstilførsler fra anlegg.
Stort neg.

Middels neg.

Lite / intet

Middels pos.

Stort pos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Med litt under middels verdi gir dette ubetydelig konsekvens ( 0 )

AVBØTENDE TILTAK
En kan ikke se at det er nødvendig med spesielle avbøtende tiltak ved et eventuelt utvidet anlegg.
Dette legges lenger ut i fjorden enn dagens anlegg, og til et område der hovedvannutskiftingen går
sørover og vekk fra de nærliggende strandsonene.

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Det ansees ikke nødvendig med oppfølgende eller ytterligere undersøkelser med hensyn på virkninger
for det loakle marine mangfoldet i området ved Munkholmen. Det er utført tilsvarende undersøkelser
ved andre anlegg i regionen, og konklusjoenen er de samme der også., - anleggene synes å ha svært
liten effekt på de lokale forhold.
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VEDLEGGSTABELLER
Vedleggstabell 1. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved semikvantitativ
kartlegging av sublitoralsonen på de ulike stasjonene i områdene ved lokalitet Munkholmen 17. og 18.
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.
+ Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt
Taxa

Svinavika st. 1

Munkaneset st. 2 Munkholmen st.3

CHLOROPHYTA – grønnalger
Ulva intestinalis
Ulva lactuca
Ulva linza
Ulva compressa
Cladophora rupestris
Cladophora sp.
Rhizoclonium sp.
Chaetomorpha melagnoium
Chaetomorpha linum
Codium ssp. fragile

1
1
1
1
1

1
1
2

2

1

2

1

1

3
2
1
2-3
3
1

3
3

RHODOPHYTA – rødalger
Phymatholithon sp.
Lithothamnion sp.
Bonnemaisonia hamifera
Bonnemaisonia gametofytt-stadiet
Corralina officinalis
Chondrus crispus
Mastocarpus stellatus
Polyides rotundus
Furcellaria lumbricalis
Ceramium sp.
Rhodomela confervoides
Membranoptera alata
Palmaria palmata
Chylocladia verticillata
Ahnfeltia plicata
Phyllophora pseudoceranoides
Polysiphonia sp.
Polysiphonia stricta
Polysiphonia fucoides
Polysiphonia fibrillosa
Polysiphonia elongata
Polysiphonia brodiei
Heterosiphonia japonica
Osmundea oederi
Polyides rotundus
Calliothamnion corymbosum
Dilsea carnosa
Lomentaria clavellosa
Aglaothamnion sepositum

3-4
3
2
3
1
3
2

1
1
2
+
+
+

3
1
2
1
1
1
2

2
2
2
+
3
1
1

1

+

+

+
+
+

1
1

+
1
1
+

2
3

Tabellen fortsetter på neste side
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PHAEOPHYCEAE – brunalger
Fucus serratus
Halidrys siliquosa
Dictyota dichotoma
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Sargassum muticum
Chorda filum
Chordaria flagelliformis
Desmarestia aculeata
Spermatochnus paradoxus
Stictyosiphon lomentaria
Mesogloia vermiculata
Spongonema tomentosum
Ectocarpus siliculosus
Pylaiella littoralis
Sphacelaria cirrosa
Ectocarpus siliculosus

3
3
1

3
3
2
3
1

2
1
1

3
3
3

1
1
1

1
2
+

2

3
2
2
2
2
2
+
1
1
+
2

3
2
2
3
2
+
+
2
2
3
2

1
1

1

MAGNOLIOPHYTA – blomsterplanter
Zostera marina

1

FAUNA – dekning
Electra pilosa
Membranipora membranacea
Crisia eburna
Halichondria panicea
Obelia geniculata
Laomeda flexuosa
Tubularia individsa
Botryllus schlosseri
Botryllus leachii
Mytilus edulis
Spirorbis spirorbis

3
3
2
1
2
2
1
1
+
2-3

FAUNA – antall
Asterias rubens
Marthasterias glacialis
Bittium reticulatum
Rissoa parva
Lacuna vincta
Littorina littorea
Gibbula cineraria
Hiatella arctica
Urticina felina
Metridium senile
Sycon sp.
Semibalanus balanoides
Carcinus maenas
Pagarus bernhardus

2
1
3
4
2
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Vedleggstabell 2. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kvantitativ
ruteanalyse i litoralsonen i Svinavika 17. og 18. juni 2009. Prøvetakingen dekker et område med en
horisontal bredde på 8 m² med to nivå. Prøvetaking og artsbestemmelse er utført av M. Sc Mette
Eilertsen. Artsregistreringer er oppgitt i % dekningsgrad for makroalger og fastsittende dyr med høgt
individtall. Registreringer av mobile dyr er oppgitt i antall. Summen av dekningsgrad kan overstige
100 % da en estimerer både over og under vegetasjonen.
+
Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt.
Svinavika st. 1

Taxa
1-1
CHLOROPHYTA – grønnalger
Ulva lactuca
Ulva compressa
Cladophora rupestris
RHODOPHYTA – rødalger
Hildenbrandia rubra
4
Phymatholithon sp.
Lithothamnion sp.
Chondrus crispus
Ceramium sp.
Callithamnoin corymbosum
Polysiphonia fibrillosa
Bonnemaisonia hamifera
PHAEOPHYCEAE – brunalger
Pelvetia canaliculata
14
Fucus spiralis
48
Aschophyllum nodosum
Fucus vesiculosus
Fucus serratus
Cladostephus spongiosus
Elachista fucicola
Pylaiella littoralis
Sphacelaria cirrosa
FAUNA
Mytilus edulis
Semibalanus balanoides
16
Laomeda flexuosa
Obelia geniculata
Spirorbis spirorbis
Electra pilosa
Membranipora membranacea
Halichondria panicea
Littorina littorea
Littorina obtusata
25
Rissoa prava
Patella vulgata
Carcinus maenas
Asterias rubens
Isopoda
Amfipoda
+
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Nivå 1
Nivå 2
1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4

40
4

4
72

+
2

12
68

16
32

12
24

+
8
16

64
24
4
16

32
56
+
20

56
36
12
12

+

+
+

+
+

68
10
48

40
8
32
4

56

4
48
40
+
12
+

18
54
64
28
4
+
+

48
4

+
+

20

1
16

12

11

+

+

+

+

12
+
8
24
4

12
4
4
4
8
10

24
+
4
12

16
4
4
12
16

22
+

26
+

17
+

21
+

1
+
+

1
+
+

2
+
+

12

1
15

1
1
3
+
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Vedleggstabell 3. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kvantitativ
ruteanalyse i litoralsonen på Munkaneset 17. og 18. juni 2009. Prøvetakingen dekker et område med
en horisontal bredde på 8 m² med to nivå. Prøvetaking og artsbestemmelse er utført av M. Sc Mette
Eilertsen. Artsregistreringer er oppgitt i % dekningsgrad for makroalger og fastsittende dyr med høgt
individtall. Registreringer av mobile dyr er oppgitt i antall. Summen av dekningsgrad kan overstige
100 % da en estimerer både over og under vegetasjonen.
+
Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt.
Munkaneset st. 2

Taxa
1-1
CHLOROPHYTA – grønnalger
Ulva compressa
Cladophora rupestris
Cladophora sp.
+
Chaetomorpha linum
+
Codium ssp. fragile
RHODOPHYTA – rødalger
Hildenbrandia rubra
+
Phymatholithon sp.
Corralina officinalis
+
Mastocarpus stellatus
Palmaria palmata
Ceramium sp.
Polysiphonia brodiaei
4
PHAEOPHYCEAE – brunalger
Fucus spiralis
28
Fucus vesiculosus f. linearis 20
Fucus serratus
Elachista fucicola
+
Pylaiella littoralis
Spongonema tomentosum
FAUNA
Mytilus edulis
12
Semibalanus balanoides
44
Laomeda flexuosa
Obelia geniculata
Spirorbis spirorbis
Electra pilosa
Membranipora membranacea
Halichondria panicea
Littorina littorea
Littorina obtusata
Littorina saxatilis
Nucella lapillus
Rissoa parva
Ansates pellucida
Lacuna vincta
Patella vulgata
7
Carcinus maenas
Asterias rubens
Isopoda
Amfipoda
+
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Nivå 1
Nivå 2
1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4

4
4

8

+
8
+
+

32

12
+

2

20
4
+

4

4

4

4

20
52

44
32

44
12

4

2

8

6
6

2

4
4

44
44
4
2
6
6

84
16

28
52

16
56
28
+

64
+

74
+

52
+

8

32
16

12
12

32
32

4
4
12
96

20
96

1
1
1

6
1

+
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+
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1
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4
9
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+

+
+

+
+

+
+
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Vedleggstabell 4. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kvantitativ
ruteanalyse i litoralsonen på Munkholmen 17. og 18. juni 2009. Prøvetakingen dekker et område med
en horisontal bredde på 8 m² med to nivå. Prøvetaking og artsbestemmelse er utført av M. Sc Mette
Eilertsen. Artsregistreringer er oppgitt i % dekningsgrad for makroalger og fastsittende dyr med høgt
individtall. Registreringer av mobile dyr er oppgitt i antall. Summen av dekningsgrad kan overstige
100 % da en estimerer både over og under vegetasjonen.
+
Arter som ble identifisert i ettertid eller kun registrert som til stede i felt.
Munkholmen st. 3

Taxa
1-1
CHLOROPHYTA – grønnalger
Rhizoclonium sp.
4
Chaetomorpha linum
RHODOPHYTA – rødalger
Hildenbrandia rubra
Pymatholithon sp.
2
Corralina officinalis
Ceramium sp.
12
Polysiphonia brodiaei
12
Mastocarpus stellatus
8
Bonnemaisonia hamifera
PHAEOPHYCEAE – brunalger
Dictyota dichotoma
4
FAUNA
Electra pilosa
4
Laomeda flexuosa
Patella vulgata
9
Semibalanus balanoides
56
Mytilus edulis
52
Amphipoda
+
Isopoda
+
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Nivå 1
1-2
1-3

1-4

2

8

6
+

4
2
+
16
16
16

4
+
+
8
8
24

4

8

4

+

4
4
2
64
28
+
+

8

4

56
36
+
+

3
64
20
+
+

4

24
+
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