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FORORD 
 
Marine Harvest Norway AS søkte i 2005 om utvidelse ved anlegget ved Munkholmen (lokalitets-
nummer 13629) fra 48.000 m³ / 3120 MTB til 72.000 m³ / 4680 MTB. Den gang planla man ingen 
endring av anlegg, det ble kun søkt om utvidelse av MTB ved lokaliteten. Siden 2005 har saken vært 
gjennom mange instanser, og søker ønsker nå å flytte lokaliteten ut i det området som den ene delen av 
anlegget ligger, og gå over fra bruk av stålbur til store plastringer med 160 meters omkrets. 
 
Det har i løpet av søknadsprosessen vært fremskaffet en rekke fagrapporter og dokumentasjon knyttet 
opp mot lokaliteten Munkholmen. I mai 2006 ble det utarbeidet en felles konsekvensutredning (KU) 
for utvidelser i Ryfylkebassenget, men denne ble underkjent. Ansvarlig myndighet krevde vinteren 
2008 ny konsekvensutredning. Det ble avholdt møte mellom søker og forvaltningsmyndighetene i 
Stavanger 29. mai 2008, og melding med forslag til utredningsprogram for KU ble utarbeidet og 
annonsert september 2008. Innkomne merknader og kommunens vedtak ble oversendt søker 10. 
februar 2009, og forslag til revidert utredningsprogram ble oversendt 20. mars 2009. Tilbakemelding 
på dette er mottatt 21. juli 2009, og nye elementer til utredningsprogrammet ble oversendt 22. juli 
2009. Et siste møte mellom søker og forvaltningsmyndigheter ble avholdt i Egersund 23. oktober 
2009. og Fiskeridirektoratet Region Sør har fastsatt endelig utredningsprogram 7. desember 2009. Der 
har en i hovedsak oppsummert innkomne merknader til melding med forslag til utredningsprogram.  
 
Denne rapporten søker å belyse de mulige virkningene med eventuelle konsekvenser på ”miljø, 
naturressurser og samfunn”. En har valgt å benytte en ”standardisert” og systematisk tre trinns 
prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å 
etterprøve i henhold til Statens vegvesen sin håndbok (2006). Det er også utført en rekke nye 
undersøkelser i forbindelse med denne vurderingen, men de er utgitt som egne vedlagte fagrapporter, 
og derfor bare omtalt her.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved Kjetil Hansen og Ingrid Lundamo for 
oppdraget.  
 

Bergen, 25. august 2010 
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SAMMENDRAG  
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Rådgivende Biologer AS har utarbeidet en konsekvensutredning (KU) for naturmiljø, naturressurser 
og samfunnsinteresser i forbindelse med at Marine Harvest Norway AS i 2005 søkte om utvidelse ved 
anlegget ved Munkholmen (lokalitets-nummer 13629) fra 3.120 MTB til 4.680 MTB. KU-rapporten er 
utført etter Fiskeridirektoratet Region Sør sitt endelige utredningsprogram av 7. desember 2009. og 
oppsett er i henhold til Statens vegvesen sin håndbok for konsekvensutredninger. Det er også utført 
flere nye undersøkelser i forbindelse med denne vurderingen.  
 
 
LOKALITET MUNKHOLMEN 
 
Oppdrettslokaliteten ”Munkholmen” ligger i Hervikfjorden i Tysvær kommune. Hervikfjorden er 
typifisert etter EUs Vannrammedirektiv til en mellomting mellom typene CNs4 = "ferskvannspåvirket 
fjord” og CNs2 = ”moderat eksponert kyst", med vekt på den første, siden det ikke er stagnerende 
dypvann, og siden eksponering som faktor er underordnet salinitet. Fjorden vil etter all sannsynlighet 
ha tilnærmet “høy økologisk status” i 2010, fordi den er åpen mot sør med meget god vannutskifting, 
og det antas at belastningene samlet sett er små.  
 
Overflate- (5m), vannutskiftings- (15m) og spredningsstrømmen (30m) var våren 2010 ”middels 
sterk” mens ”bunnstrømmen” (100 m) var ”svært svak”. Strømmen var hovedsaklig tidevannsstyrt, og 
det var ”svært lite” innslag av strømstille perioder på 5 og 15 m dyp, ”middels” innslag  på 30 m dyp, 
og ”svært høyt” innslag av strømstille perioder på 100 m dyp. Strømretningen og vanntransporten på 
5, 15 og 30 m dyp gikk klart mest mot henholdsvis sør, sørvest og sørsørvest ut langs østsiden av 
Hervikfjorden. 
 
Lokaliteten ved Munkholmen ligger over et undersjøisk dalføre, som går fra Svinavika i øst og dybdes 
slakt mot vest. På høyde med Munkholmen er dybdene i dalføret vel 100 meter, og når en kommer til 
indre del av anlegget er det omtrent 130 meter dypt. Det blir sakte dypere under dette stålanlegget, og 
det flater nesten ut mot- og under de to ringene ytterst, der det er mellom 170 – 180 m dypt. Videre 
utover skråner bunnen svakt nedover mot sørvest og vest til omtrent 225 meter ute i djupålen i 
Hervikfjorden, vel 500 m utenfor anleggets ytre del. 
 
I områdene ved lokalitet Munkholmen er det registrert et rikt arts og individmangfold som er 
repesentativt for distriktet. Verdien av flora og fauna er vurdet som liten. Det ble ikke registrert 
forekomster av rødlistearter i områdene ved lokalitet Munkholmen. 
 
 
TILTAKET 
 
Utvidelsen vil skje i et nytt anlegg med 7 store plastringer på 160 meters omkrets. Dagens todelte 
stålrammeanlegg vil bli fjernet. 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. Samlet produksjon over toårs syklusen blir på 7000 tonn 
med tilsvarende fôrbruk, mens maksimal tillatt biomasse (MTB) for anlegget vil være på 4.680 tonn.  
 
Søknaden om utvidelse ved denne ene lokaliteten vil imidlertid ikke medføre noen tilsvarende økning i 
produksjon i regionen, siden rammen for tillatt produksjon er gitt ved antall konsesjoner. Endret 
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struktur med økt biomasse på enkeltlokaliteter vil medføre en mulighet for overgang til færre 
lokaliteter samtidig som en kan oppnå større innbyrdes avstand medllom produksjonslokalitetene. 
 
Ved konsekvensutredninger av denne typen skal det skilles mellom virkning av anleggsfase og av 
driftsfasen ved det omsøkte tiltaket. Etablering av et nytt oppdrettsanlegg medfører imidlertid ingen 
omfattende anleggsfase, kun en meget kortvarig oppankringsprosess. I den videre vurdering av 
virkning og konsekvenser, har en derfor valgt å se bort fra anleggsfasen, og fokusert på virkningene og 
konsekvensene av et anlegg i drift.  
 
 
KONSEKVENSER VED 0-ALTERNATIVET – FORTSATT DRIFT 
 
Konsekvensene av det planlagte tiltaket skal vurderes i forhold til den tilsvarende fremtidige 
situasjonen i det aktuelle området, men uten det aktuelle tiltaket. Marine Harvest Norway AS har nylig 
valgt å dele opp søknaden, slik at etablering av nytt anlegg på lokaliteten er søkt uavhengig av 
utvidelsen. Denne konsekvensutredningen omfatter imidlertid begge delene,- både utvidelse av 
produksjon og etablering av nytt anlegg. Siden en ikke kan forskuttere behandling av foreliggende 
søknad om skifting av anlegg, blir 0-alternativet for denne KU-en da fortsatt drift i dagens anlegg.  
 
 
KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 
 
En økende sommertemperatur i sjøen, 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 stedvis har hatt en variabel 
rekruttering og dramatisk nedgang, er et slikt eksempel, og slike endringer vil sannsynligvis kunne 
forsterkes. Tilførsler av næringssalter fra anlegget synes ikke å ha påvirket strandsonen ved 
Munkholmen 
 
Driften har imidlertid en betydelig påvirkning på sedimentet rett under anlegget. Bunntopografien 
under dagens anlegg er ikke optimal i og med at den innerste delen av anlegget ligger over et 
undersjøisk dalføre, mens den ytterste delen ligger over tilnærmet flat bunn. På grunn av den dårlige 
bunnstrømmen er det sedimenterende forhold og særlig under innerste del av anlegget. 
Rehabiliteringevnen til sedimentet under indre del av anlegget synes å være dårligere enn under ytre 
del av anlegget.  
 
Lokaliteten har siden søknad om utvidelse ble levert i 2005, hatt en variabel sykdoms- og produksjons-
historie. Av utsettet våren 2007 ble det registrert stor dødelighet på grunn av både PD og PGI, med tap 
av en betydelig andel av fisken. Begge sykdommene synes å ha rammet hardest i den innerste delen av 
anlegget, der en hadde høyest tetthet av fisk. Dersom dette tilfellet av sykdom tilskrives at anlegget 
ikke har optimale miljøforhold for fisken, vil det også bety at dagens anlegg har en betydelig risiko for 
spredning av disse sykdomsagensene til miljøet ved eventuelle framtidige tilsvarende sykdomstilfeller.  
  
Lokaliteten Munkholmen er ingen ”luselokalitet”, og det har generelt vært lave tellinger av lus på 
fisken de to siste utsettene på lokaliteten. I 2009 ble det ikkje gjennomføret en eneste lusebehandling, 
og så langt i 2010 er det kun utført pålagte fellesavlusinger, og også da lå antallet under grensen for 
avlusing.  
 
Dagens produksjon ved Munkholmen har en betydelig påvirkning på lokalitetens bunnsedimenter ved 
tilførsler av organisk stoff, og særlig gjelder dette den innerste delen. Det er også en risiko for nye 
sykdomsutbrudd dersom dette skyldes dårlige miljøforhold for fisken i anleggets indre del.  
 

• 0-alternativet ventes å få liten til middels negativ virkning for lokalt marint naturmiljø. 
• Med litt under middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - )  
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KONSEKVENSER FOR NATURRESSURSER 
 
Ved Munkholmen er det to mindre områder med skjellsandforekomster, men disse vil etter standard 
vurdering ha ”liten verdi”, siden det er små forekomster som er vanlig forekommende. Videre er det 
flere anlegg for fiskeoppdrett i denne delen av Ryfylket, og vannressursene må ansees godt egnet både 
til fiske og fiskeoppdrett. Det er også registrert gyting av vårgytende sild i området, og det er lokale 
fiskbare bestander av vill fisk i området. Alle disse forhold tilsier ”noe under middels verdi” med 
hensyn på naturressurser.  
 
Fortsatt drift ved dagens anlegg vil ventelig ikke påvirke disse forhold i særlig grad utover dagens 
nivå.  
 

• 0-alternativet ventes å få liten negativ virkning for naturressurser. 
• Med litt under middels verdi gir dette liten negativ ( - ).  

 
 
KONSEKVENSER FOR SAMFUNNSINTERESSER 
 
Basert på gjeldene veiledere for verdisetting av samfunnsverdier, er områdene ved Munkholmen 
vurdert i ha ”liten til middels verdi”. De fleste interessene er av lokal til regional verdi, mens områdets 
tetthet av akvakulturlokaliteter er høy. Dagens anlegg ansees ikke å ha noen negative virkninger på de 
fleste av disse interessene. 
 
Fjordlandskapet er åpent og vidt, uten store kontraster og med moderat inntrykksstyrke, samt en del 
dominerende større tekniske inngrep som store industriområder. Dagens anlegg ved Munkholmen er 
lite og utgjør ikke noe dominerende element i dette landskapsrommet.  
 
Nærområdet til lokaliteten har ingen organiserte friluftsaktiviteter eller turisme. Landområdet innenfor 
er avsatt til hyttebygging i kommuneplanen, mens det ikke er avsatt områder for naustbygging på 
denne kyststrekningen. Området har lokal til regional verdi, og dagens anlegg ansees ikke å ha noen 
negativ virkning for friluftsliv eller turisme. 
 
Det er betydelig ferdsel i Hervikfjorden, og det er avsatt arealer for oppankring av fartøy til 
Kårstøanlegget på vestsiden av fjorden. Lokaliteten ligger i rød sektor for de to nærliggende lyktene, 
og dagens anlegg på lokaliteten er godkjent av alle myndigheter.  
 
Det er avsatt områder for tråling midtfjords, og kaste- og låssettingsplasser i viker nord og sør for 
lokaliteten. Området ved lokaliteten har lokal til regional verdi, men både antall fartøy og fiskere er 
sterkt redusert de siste årene. Det meste av fisket i området ansees å være knyttet til lokalt fritidsfiske. 
Det antas at fôrspill fra anlegget kan ha en liten negativ virkning på kvaliteten på fisk i fjorden. 
 
Det ligger en rekke godkjente akvakulturlokaliteter i de nærliggende områdene i Ryfylke, men bare ett 
skjellanlegg ligger nærmere enn 6 km unna. De øvrige lakseanlegg ligger over 10 km unna, med 
unntak av et lite landbasert settefiskanlegg 5 km unna.  
 
Det er ikke kjente forekomster av kulturminner under vann i dette området. 
 

• 0-alternativet ventes å ha liten negativ virkning for samfunnsinteresser. 
• Med litt under middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - ).  
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PLANSTATUS OG KONSEKVENSER FOR VERNEINTERESSER  
 
Lokaliteten Munkholmen med dagens anlegg ligger i et område som er avsatt til formålet i gjeldende 
kommuneplan. Det er tre naturreservat for sjøfugl med regional verdi i nærheten, men det er ingen 
vernede vassdrag eller planlagt vernede marine objekter i nærheten. Det er heller ingen nasjonale 
laksevassdrag i området, men lokaliteten ligger sannsynligvis nær utvandringsruten for laksesmolt fra 
det nasjonale laksevassdraget Suldalslågen. Basert på ovenstående gjennomgang av verneinteresser og 
planstatus, er områdene ved Munkholmen vurdert å ha ”liten til middels verdi”. 
 
Dagens anlegg medfører ingen virkning for de lokale verneinteressene, men mulig uhell med rømming 
og små tilførsler av lakselus til den utvandrende laksesmolten kan ha en liten negativ virkning for det 
innenforliggende nasjonale laksefjord og laksevassdraget i Suldal. Lakselus utgjør ikke noe stort 
problem for anlegget, slik at slike utslipp fra anlegget er små. 
 

• 0-alternativet er samlet sett ventet å ha liten negativ virkning for verneinteresser. 
• Med liten til middels verdi gir dette ubetydelig konsekvens ( 0 ).  

 
 
OPPSUMMERING AV 0-ALTERNATIVET  
 
Fortsatt drift ved dagens anlegg vil samlet sett ha en liten negativ virkning på naturmiljø, 
naturressurser og samfunnsinteresser, og med mellom liten og middels verdi for disse tema, blir det en 
samlet sett liten negativ konsekvens ( - ) (tabell 1). Dette er dagens situasjon, og det blir da ingen 
endring i forhold til denne. 
 
Tabell 1. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø, naturressurser og 
samfunnsinteresser ved fortsatt drift ved dagens anlegg = 0-alternativet  
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Naturmiljø  -------------------------- 
           � 

-------------------------------------------------------- 
                           � Liten  negativ ( - ) 

Naturressurser -------------------------- 
            � 

-------------------------------------------------------- 
                                 � Liten negativ ( - ) 

Samfunn -------------------------- 
       � 

-------------------------------------------------------- 
                                 � Liten negativ (-) 

Planstatus og 
verneinteresser 

-------------------------- 
       � 

-------------------------------------------------------- 
                                    � Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
KONSEKVENSER AV OMSØKT ANLEGG MED UTVIDELSE 
 
Den omsøkte utvidelsen av anlegget utgjør en økning i produksjon på 50 % fra dagens nivå, samt 
etablering av et nytt anlegg basert på en rekke av ringer spredd over et vesentlig større areal. Det nye 
anlegget med sine syv ringer på rad, vil dekke en samlet strekning på 630 x 90 meter innenfor 
oppankringsrammene, med en ferdselsforbudssone på 20 meter utenfor og en fiskeforbudssone på 80 
m utenfor det igjen. Dette utgjør nesten en kvart km². I det følgende er konsekvensene av utvidelse og 
endring av anleggstype søkt holdt atskilt. 
 
 
KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 
 
Det nye anlegget vil i utgangspunktet bruke 50% mer fôr, men belastningen sett i forhold til 
bunnarealet vil i gjennomsnitt blir redusert til 2/3 av dagens belastning, og enda mer i sør der hele 
dagens stålrammeanlegg ligger. Dette tilsier at den organiske belastningen på bunnen under det nye 
anlegget vil bli vesentlig mindre enn under dagens anlegg, i hovedsak fordi belastningen blir spredd 
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over et større areal, men også fordi deler av anlegget blir lagt i mer skrånende bunnforhold i nord. Det 
antas derfor at den lokale virkningen av organisk belastning på bunnen under det nye anlegget blir 
middels positiv, og noe mindre positiv med 50% økning i produksjon. 
 
Det nye anlegget vil også ligge noe mer eksponert i nordre del, vest for Munkholmen, samtidig som 
hver merd får bedre vannutskifting siden avstanden til nærmeste enhet er større enn i dagens 
stålanlegg. Et nytt anlegg med bedre strømforhold og lavere tetthet av fisk ventes å gi bedre 
miljøforhold for fisken i anlegget, og kanskje også dermed gi en lavere risiko for stressutløst sykdom.   
 
Dersom smittepresset i det omsøkte anlegget blir tilsvarende som i eksisterende anlegg, vil en 
utvidelse medføre 50 % økning i antall fisk og verter for lakselus, og derfor 50% økning i produksjon 
av lakseluslarver lokalt. Men siden den omsøkte produksjonsøkningen vil skje på bekostning av 
redusert produksjon på andre lokaliteter, som kanskje har et større lusepress enn Munkholmen, vil den 
økningen på Munklhomen ikke medføre noen samlet økning i regional lakselussmitte til villfisk. 
 
Større merder inneholder flere fisk enn dagens anlegg med flere og mindre enheter. Havari eller uhell i 
et slikt anlegg vil da få større konsekvens siden flere fisk kan rømme, men samtidig viser all statistikk 
at risikoen for rømming fra et nytt anlegg er betydelig mindre enn fra et eldre. Et nytt anlegg i seg selv 
vil da medføre en positiv virkning ved redusert risiko for rømming. 
 
Sett i forhold til fortsatt drift ved dagens anlegg, vil altså et nytt og utvidet anlegg kunne ha betydelige 
miljøgevinster. Både redusert miljøbelastning på bunnen, bedre merdmiljø for fisken med mulig 
medfølgende reduksjon i risiko for stressutløst sykdom, samt redusert risiko for rømming, er 
virkninger av et nytt anlegg. En 50% utvidelse av produksjon i et slikt anlegg vil gi noe mindre 
positive konsekvenser, men sannsynligvis en samlet positiv gevinst for naturmiljøet. Økte tilførsler av 
næringssalter vil sannsynligvis ikke gi merkbare konsekvenser for makroalger og sukkertare verken 
lokalt eller regionalt..  
 

• Et nytt og utvidet anlegg er samlet sett ventet å ha liten positiv virkning for naturmiljøet. 
• Med litt under middels verdi gir dette liten positiv konsekvens ( + ) 

 
 
KONSEKVENSER FOR NATURRESSURSER 
 
Et nytt anlegg vil i liten grad påvirke områdets verdi for havbruk, siden det allerede ligger et anlegg på 
lokaliteten, og dermed båndlegger dette områder. Det nye anlegget med sine syv ringer på rad, vil 
dekke en samlet strekning på 630 meters lengde, og ha en samlet fiskeforbudssone på nesten en kvart 
km². Dette vil beskytte en ressurs mot fiske over et relativt stort lokalt område, slik at for denne 
naturressursen isolert sett må båndleggingen av arealet ansees positiv. For øvrige naturressurser ansees 
det ikke å være noen virkning. Eventuell redusert kvalitet på villfisk rundt anlegget er vurdert under 
samfunnsinteresser med hensyn på fiskeri-interesser. 
 

• Et nytt anlegg ventes å ha liten positiv virkning på naturressurser 
• Med litt under middels verdi gir dette liten positiv konsekvens ( + ) 

 
 
KONSEKEVNSER FOR SAMFUNNSINTERESSER 
 
I slike områder med relativt store og ulike arealinteresser, vil lokalisering av store oppdrettsanlegg 
derfor måtte bli en balansegang mellom ulike interessers arealbehov. Marine Harvest Norway AS har 
derfor valgt å plassere anlegget med tilhørende oppankringssystem i all hovedsak innenfor avsatt areal 
for akvakultur i kommuneplanen. Rett nok vil de sørlige fortøyninger komme så vidt utenfor området, 
men her har man kommet til enighet med det lokale fiskarlaget, slik at dette ikke skal medføre noen 
videre konflikt med andre brukerinteresser.  
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Sett i forhold til 0-alternativet, er  virkningene ved en utvidelse vurdert til liten negativ konsekvens ( - 
) for landskap og friluftsliv/turisme, grunnet anleggets betydelige størrelse og dets båndlegging av 
areal med ferdselsbegrensing og adgang for fritidsfiske. For de øvrige interessene er konsekvensene 
vurdet som ubetydelige ( 0 ) 
 

• Et nytt og utvidet anlegg er samlet sett ventet å ha liten negativ virkning for samfunn. 
• Med litt under middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - ) 

 
 
OPPSUMMERING AV OMSØKT UTVIDELSE  
 
Et utvidet anlegg vil ha stor variasjon i sin virkning på omgivelsene. Samlet sett vil overgang til et nytt 
anlegg med ringer kunne gi en betydelig positiv konsekvens for naturmiljø, siden belastning blir 
spredd på et mye større areal. Men samtidig vil en økning i mengde fisk gi grunnlag for en noe mindre 
men negativ endring i virkning på miljø. Men for samfunnsinteressene vil et betydelig større båndlagt 
område gi en større negativ konsekvens lokalt (tabell 2). Vurdert regionalt, vil en utvidelse ved 
Munkholmen bety tilsvarende reduksjon i produksjon andre steder, slik at virkningene i mange tilfeller 
vil være regionalt nøytrale.  
 
 
Tabell 2. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø, naturressurser og 
samfunnsinteresser ved nytt og utvidet anlegg, sett i forhold til 0-alternativet.  
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Naturmiljø  -------------------------- 
             � 

-------------------------------------------------------- 
                                                  � Liten positiv ( +) 

Naturressurser -------------------------- 
              � 

-------------------------------------------------------- 
                                              � Liten positiv ( +) 

Samfunn -------------------------- 
         � 

-------------------------------------------------------- 
                                � Liten negativ ( - ) 

Planstatus og 
verneinteresser 

-------------------------- 
          � 

-------------------------------------------------------- 
                                       � Ubetydelig ( 0 ) 
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SØKER MARINE HARVEST NORWAY AS 
 
Marine Harvest Norway AS er den største av aktørene innen akvakultur i Norge.  
Nøkkeltall for selskapet i 2008: 

- 5,5 milliarder NOK i samlet omsetning  
- 185 000 tonn slaktevekt / salgsvolum  
- 207 000 tonn bruttoproduksjon 
- 1057 ansatte 

 
Marine Harvest Norway AS har delt aktivitetene i Norge opp i fire regioner, ”nord”, ”midt”, ”vest” og 
”sør”. Den aktuelle lokaliteten Munkholmen tilhører region ”sør”. I denne regionen har Marine 
Harvest Norway AS følgende aktivitet: 

- 52 konsesjoner, hvorav 36 i Rogaland/Agder 
- 27 lokaliteter i drift, fordelt på 5 i Agder, 12 i Rogaland, 10 i Hordaland 
- Ett industrianlegg – Ryfisk i Hjelmeland kommune 
- 210 ansatte, hvorav 110 jobber på matfiskanleggene 
- 57 000 tonn fisk produsert i 2008, med 28 000 tonn i Rogaland 
- Slaktet 42 000 tonn sløyd vekt  
- Satt ut 12.9 mill smolt pr. år, hvorav 6 mill i Rogaland 

 
Marine Harvest Norway AS er en av pådriverne i den strategiske omlokalisering av 
oppdrettsaktivietten langs Vestlandskysten, og har følgende strategiske mål for sin aktivitet i Rogaland 
de nærmeste årene: 

1 Tilpasse lokalitetsstruktur til smittehygieniske soner (sonebrakklegging) 
2 Utvide MTB på lokaliteter på kort sikt  for å ha fleksibilitet til vekst på lokalitetsnivå 
3 Utvide MTB på lokaliteter innen 5 - 10 år for å kunne delta i veksten i havbruksnæringen 

fremover 
 
Av både miljøhensyn og smittehensyn ønsker oppdrettsnæringen å samle produksjonen på færre, men 
bedre egnete lokaliteter, med større innbyrdes avstand. Dette er for øvrig nedfelt i næringens egen 
”generalplan” – se  www.pdfri.no. Søknader om utvidelse ved enkelte lokaliteter fører derfor i seg selv 
ikke til større produksjon i regionen, siden rammen for tillatt produksjon er gitt i antall konsesjoner. 
Samlet er det i dag 57 konsesjoner for matfisk oppdrett i hele Rogaland, og med en tillatt maksimal 
biomasse på 780 tonn (MTB) per konsesjon, tilsier dette en samlet MTB på omtrent 45.000 tonn. 
Dette kan i dag skje på i alt 65 godkjente lokaliteter. Med flere lokaliteter enn konsesjoner, tilsier det 
betydelig mulighet for brakklegging av lokaliteter som ikke er i drift. 
 
På lenger sikt trenger man nye lokaliteter i nye områder. Endret struktur med økt biomasse på hver 
lokalitet vil gi en del fordeler prinsippielt sett, fordi en ved å omorganisere til færre lokaliteter, kan 
velge de ”best egnete” lokalitetene, samtidig som en kan oppnå større innbyrdes avstand medllom 
produksjonslokalitetene. Dette kan oppsummeres: 

• Bedre smittehygieniske soner 
• Lenger avstand mellom lokaliteter 

• Konkuransedyktige betingelser 
• Agder/Rogaland er eneste region uten lokaliteter over 3.600 MTB 

• Betyr ikke økt total produksjonskapasitet 
• Total produksjonen reguleres av antall konsesjoner og konsern MTB 
• Utnytter de beste lokalitetene bedre. 

• Generasjonsskille (max 3mnd utsettsperiode) 
• Brattere biomassekurve 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1336 11 

OMSØKT UTVIDELSE LOKALITET MUNKHOLMEN  
 
LOKALITET MUNKHOLMEN 
 
Lokaliteten Munkholmen (lok nrt. 13629) er søkt utvidet til MTB på 4.680 tonn, altså til sammen seks 
konsesjoner. Lokaliteten er i dag godkjent for en MTB på 3120 tonn. 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). Lokaliteten ligger eksponert til mot vær og 
vind fra sør-sørvest, og noe eksponert til mot nord. 
 

 
 
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 ANLEGG 
 
I dag består anlegget på lokaliteten av to deler, et stålrammeanlegg med seks merder og et to-rings 
anlegg utenfor (se forto på forsiden). Dette planlegges erstattet med et anlegg bestående av syv stk 50 
meters ringer (Ө =51 m) på rad (figur 2). Et slikt anlegg vil være oppankret i rammefortøyninger med 
tilhørende flåte for fôrlager og oppholdsrom med verksted (figur 3). 
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Figur 2. Eksisterende todelte anlegg ved Munkholmen planlegges erstattet med et anlegg 
bestående av syv 160 meters plast ringer, oppankret i et rammeverk som vist i figur 3.  
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Anlegget plasseres som vist på figur 4 med syv rammer på en rekke, totalt 90 x 630 meter. Hver 
ramme er på 90 x 90 meter og her plasseres plastringer med 120 eller 160 meters omkrets. 
Fortøyningene i rammeverket ligger ca 5 m under overflaten med en bøye på overflaten i hvert 
kryssningspunkt. Plastringene fortøyes i henhold til brukermanualen med haneføtter til hvert hjørne av 
rammefortøyningen. Som bunnfester planlegges det brukt plogankere mot vest og nord. Mot sør blir 
det 3 fjellbolter og 1 ploganker, mens de mot øst blir 4 plogankere og 5 fjellbolter. Dimensjoner og 
materialvalg vil bli foretatt når sertifisert fortøyningsanalyse foreligger. 
 
Flåten plasseres uavhengig av rammefortøyningene på østsiden som vist på figuren under. Også flåten 
forankres med en kombinasjon av ploganker og fjellbolter. 
 
Anlegget blir merket i henhold til merkeforskriften (forskrift av 15. januar 1993, nr. 82) med gule 
boyer, refleks, lys og radarreflektor på anleggets ytterpunkter og for min. hver 200m på hver side. 
 

 
 
Figur 3. Omsøkt anlegg med oppankringsplan. 
 
PLANLAGT PRODUKSJON 
 
Et anlegg med en maksimal ramme på MTB=4680 tonn, tilsvarer driften ved seks oppdretts-
konsesjoner. 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 vel 4,2 tusen tonn fisk i anlegget. Utfôring er avhengig av både mengde fisk i anlegget, men også 
temperaturen i sjøen og fiskens alder. Utfôringsforløpet 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 4). 
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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. Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet 
som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst til 
vannmassene.  
 
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. 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (SFT veileder kapittel 5) har egne formler for 
beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 7000 tonn på to år) og tilsvarende fôrbruk 
slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 308 tonn årlig 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 60 tonn årlig 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 840 tonn – uvisst hvilken enhet 
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Figur 4. 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. 
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METODEBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING (KU)  
 
 
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 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 - ”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). 
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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 3.  
 
Tabell 3. Verdisetting av naturmiljø etter håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 
Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Arts- og individ-
mangfold 

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

- Leveområde for arter i 
kategorien NT på den 
nasjonale raudlista som 
er raudlista pga. negativ 
bestandsutvikling, men 
framleis er vanlege 

- Område med stort 
artsmangfald i lokal eller 
regional målestokk 

- Leveområde for artar i dei 
lågaste kategoriane på 
nasjonal raudliste og relativt 
utbreidde artar i kategorien 
sårbar (VU) 

 

- Område med stort 
artsmangfald i nasjonal 
målestokk 

- Leveområde for artar i 
dei tre strengaste 
kategoriane (VU, EN, 
CR) på nasjonal 
raudliste 

- Område med mange 
raudlisteartar 

Marinbiologi - Ordinære marine 
område 

- Marine naturtypar med verdi 
B eller C etter DN-handbok 
19 

- Naturtypar med verdi A 
etter DN-handbok 19 

 
For verdisetting av naturressurser er benyttet oppsett fra Statens vegvesens håndbok 140 om 
konsekvensanalyser, mens det i denne sammenheng kun er fokusert på naturressurser i tilknytning til 
sjø (tabell 4).  
 
Tabell 4. Verdisetting av naturressurser etter handbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder for fiske / 
havbruk 

� Lågproduktive fangst- 
eller tareområde 

� Middels produktive 
fangst- eller tareområde 

� Viktige gyte- og 
oppvekst-område 

� Store, høgproduktive 
fangst- eller tareområde 

� Særs viktige gyte- og 
oppvekstområde 

Områder med 
lausmassar 

� Små førekomstar av 
nyttbare lausmassar som 
er vanleg forekomande 

� Større førekomstar av 
dårleg kvalitet  

� Større førekomstar av 
lausmassar som er 
vanleg og særs godt 
eigna som byggeråstoff  

� Store førekomstar av 
lausmassar som er av 
nasjonal interesse 

Områder med 
kystvatn 

� Vassressursar som er 
eigna for fiske eller 
fiskeoppdrett 

� Vassressursar som er 
særs godt eigna til fiske 
eller fiskeoppdrett 

� Vassressursar som er 
nasjonalt viktige for 
fiske eller fiskeoppdrett 

 
Tilsvarende oppsett er også benyttet for beskrivelse og verdisetting av samfunnsinteresser, der det 
finnes opplegg i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser. En offentlig definisjon av 
friluftsliv er: ”Friluftsliv er opphold i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser” (Stortingsmelding nr. 71 1972/73). Senere er selve opplevelsen understreket som et 
ledende motiv for friluftsutøvelsen (Stortingsmelding nr. 63, 1984/85, DN Håndbok 18-2001). 
Opplevelsen er en kombinasjon av den aktiviteten utøverne bedriver og de fysiske omgivelsene 
aktiviteten foregår i. For å forstå hvilken funksjon (og verdi) et friluftsområde har, er det viktig å være 
oppmerksom på den større rammen opplevelsen foregår innenfor, slik som landskapskvaliteter, 
kulturminner, plante- og dyreliv m.m. Som friluftslivsaktiviteter regnes (DN Håndbok 18-2001). 
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• Nærmiljøaktiviteter: Lek og opphold i grønne områder i nærmiljøet. 
• Vannaktiviteter: Bading/soling, padleturer/roturer/seiling/andre båtturer. 
• Høstingsaktiviteter: Jakt, fiske, bær- og sopplukking. 
• Ski og Fotturer: Fra kortere spaserturer til flere dagers ski-/fotturer. 
• Spenningsaktiviteter: Rafting, elvepadling, klatring, dykking mm. 

 
Verdien av et friluftsområde vurderes i forhold til bruk, opplevelseskvaliteter, egnethet og 
symbolverdi. Verdivurderingen tar hensyn til områdets betydning lokalt, regionalt og nasjonalt, og 
vurderes for hvert nivå. Nivåene defineres på følgende måte: 

• Lokalt nivå: Kort eller ingen reiseavstand, området kan nås av brukerne i fritiden eller 
arbeidstiden  

• Regionalt nivå: Reisetiden for eksisterende eller potensielle brukere er ikke lengre enn at 
den kan aksepteres for minst en hel dags opphold. 

• Nasjonalt nivå: Reisetiden for eksisterende eller potensielle brukere kan være lang. 
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FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM  
 
Fiskeridirektoratet Region Sør har fastsatt endelig utredningsprogram 7.desember 2009. Der har en i 
hovedsak oppsummert innkomne merknader til meldingen og forslag til utredningsprogram. Forut for 
dette hadde søker sendt inn fire justerte forslag til utredningsprogram, basert på merknadene og utlyst 
utredningsprogram. Dette danner grunnlag for denne rapporten. For ordens skyld er fiskeri-
direktoratets utredningsprogram vedlagt rapporten. 
 
INNKOMNE INNSPILL TIL UTREDNINGSPROGRAMMET 
 
Etter utlysning i september 2008 er følgende merknader til utredningsprogrammet vurdert og 
hensyntatt: 

• Tysvær kommune, datert 12. desember 2008 
• Kystverket Vest, datert 11. november 2008 
• Karmsund Havnevesen, datert 3. november 2008 
• Mattilsynet, datert 14. november 2008 
• Fylkesmannen i Rogaland, datert 14. november 2008 
• Fiskeridirektoratets regionkontor, datert 10. februar 2009 

Av de innkomne merknadene er det forøvrig tre sentrale forhold som krever en oppjustering av 
utredningsprogrammet og eventuelt justering av tiltaket i forhold til det som er annonsert / omsøkt: 
 
Etter ny sirkulering av revidert utredningsprogram, er følgende tre merknader vurdert og hensyntatt: 

• Mattilsynet, datert 26. juni 2009 
• Fylkesmannen i Rogaland, datert 2. juli 2009.  
• Fiskeridirektoratets Regionkontor, datert 15. juli 2009 

 
STRUKTUR OG INNHOLD I UTREDNINGSPROGRAMMET 
 
På bakgrunn av den utlyste beskrivelsen av planlagt tiltak med tilhørende områdebeskrivelse, er det 
altså valgt å følge opplegget i en ”tradisjonell” konsekvensutredningen 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. 
 
For øvrig skal selvsagt 0-alternativet – omsøkt tiltak blir ikke gjennomført og situasjonen ved 
lokaliteten blir uforandret, være utgangspunktet for vurdering av eventuelle virkninger. Dette har nok 
ikke kommet klart nok fram i meldingen, men er implisitt i standard KU-arbeid. 
 
I prosessen har Fylkesmannen etterlyst formålet med konsekvensutredningen, samt hvilket 
hjemmelsgrunnlag som ligger til grunn for dette. I forskrift om konsekvensutredninger, av 26. juni 
2009, § 3 første ledd bokstav e, står det at ”søknader om tillatelse etter annet lovverk for tiltak nevnt i 
vedlegg II”. Og ”Vedlegg II. Planer og tiltak som skal vurderes etter § 4”, ”Punkt 40. Større 
akvakulturanlegg”. Dette betyr at tiltaket må kunne ventes å ha ”vesentlig virkning for miljø, og 
samfunn” (jf. KU-forskriftens § 4). Akvakulturanlegg er ikke nevnt i forskriftens §2 over tiltak som 
alltid skal omfattes av krav om KU. Det ansees ikke å være nødvendig å etterkomme fylkesmannens 
ønske på dette punkt, da søker av forvaltningsmyndighet er pålagt å gjennomføre en KU og det 
omtalte hjemmelsgrunnlaget ansees uproblematisk. De ansees for øvrig uklart hva Fylkesmannen 
egentlig etterlyser.  
 
Mattilsynets merknad om nærmere utredning både av konsekvenser ved sykdomsutbrudd og 
massedød, samt at utforming av anlegg må være slik at fiskens velferd blir ivaretatt, dekkes ikke opp 
av en KU. En KU skal primært omfatte forhold som har konsekvenser for naturmiljø, naturressurser 
eller samfunnsinteresser. Søker vil likevel sørge for at disse forhold blir omtalt som del av søknaden, 
og ønsker å understreke at dette inngår i de gjeldende beredskapsplaner på alle Marine Harvest 
Norway AS sine anlegg. 
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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. Vi vil likevel søke å sette et generelt fokus på virkning av 
følgende forhold 
 
 
FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 
 
Fagtema 1 Konsekvenser for naturmiljø 
Hoved-
problem-
stilling og 
fokus for 
utredningen 

Virkning på naturmiljø vil i stor grad omhandle mulige regionale virkninger knyttet 
til spredning av sykdomsfremkallende organismer og parasitter som lakselus, samt 
mulighet for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk fra rømming. 
Erfaring fra overvåking av lokaliteten antyder at verken organisk belastning eller 
næringssaltbelastning har virkninger utover de helt lokale forhold.  
Annen økologisk påvirkning, for eksempel på marin villfisk vil også måtte vurderes, 
siden det hevdes at det er dårlig kvalitet på sei som samler seg rundt anlegg.  
Mattilsynet og Fylkesmannen etterlyser virkning på ville bestander av fisk i 
regionen. Det gjelder tiltak mot lakselus og virkning av disse likt på lokale bestander 
av sjøaure og forbipasserende laksesmolt. Også virkning på lokale bestander av sei 
må vurderes.  
Fylkesmannen i Rogaland ønsker i tillegg å få vurdert konsekvenser for marint 
mangfold i littoral og sublittoral sone, sett i lys av den generelle utvikling i tareskog / 
sukkertare langs Vestlandskysten 

Metode Virkninger og konsekvenser vil bli omtalt basert på foreliggende kunnskap om 
lokaliteten og generelle sammenhenger om virkninger av slik aktivitet på miljø. 
Til Mattilsynet og Fylkesmannen merknader må det understrekes at det ikke 
foreligger gode modeller eller erfaringsdata for dose-respons-vurdering av flere av 
de forhold som bes nyansert. Erfaring med lokalitetsbelastning og brakkleggingstid 
vil bli forsøkt belyst. 
 

Eksisterende 
grunnlags- 
materiale 

Eksisterende kjennskap til lokaliteten ansees godt, og sammen med meldingens 
omfattende områdebeskrivelse har en et godt utgangspunkt.  
Marine Harvest Norway AS har fulgt lokaliteten med jevnlige MOM-B 
lokalitetsundersøkelser i henhold til myndighetspålagte krav (se referanseliste 
bakerst) 
Det er også utført ikke rapporterte strømmålinger på lokaliteten (nye og rapporterte 
strømmålinger utført våren 2010 er inkludert i denne KU-rapporten). 
Det er utført kartlegging av marine naturtyper og kvantitativ strandsoneanalyse ved 
lokaliteten høsten 2008. 
Men det foreligger generelt sett beskjeden kunnskap om ”dose-respons” forhold for 
de ulike tilførslene og de tilhørende eventuelle miljøvirkningene.  

Behov for nye 
undersøkelser 

Det er ikke behov for nye undersøkelser i forbindelse med utarbeidelsen av KU 
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Fagtema 2 Konsekvenser for naturressurser  
Hoved-
problem-
stilling og 
fokus  

En utvidelse og flytting av anlegget vil ha liten virkning på naturressursene i 
området. Hovedkonflikten ligger oftes i båndlegging av arealer med konflikterende 
interesser, men slike er ikke kjent for lokaliteten Munkholmen. 
 

Metode Virkninger og konsekvenser vil bli omtalt basert på foreliggende kunnskap om 
aktuelle naturressurser i området.  

Eksisterende 
grunnlag 

Nasjonale og regionale oversikter samt kommuneplan inneholder lite konkret knyttet 
til dette aktuelle tiltaksområdet. 

Behov for nye 
undersøkelser 

Det er ikke behov for nye undersøkelser i forbindelse med utarbeidelsen av KU. 
 

 
 
Fagtema 3 Konsekvenser for øvrige samfunnsinteresser  
Hoved-
problem-
stilling og 
fokus for 
utredningen 

De mulige virkningene på samfunnsinteresser har mange aspekter. Størst potensiale 
for negative virkninger er knyttet opp mot fiskeriinteresser med det lokale trålfeltet 
midtfjords, men også forhold knyttet opp mot annen akvakultur og mulig 
smittespredning. Det har også vært påtalt at slike anlegg fører til nedslamming av 
redskap i regionen. Dette vil bli vurdert. 
Anlegget vil bli stort, men det ansees likevel ikke å få stor betydning for 
landskapsvurdering og opplevelsen av kystlandskapet langs fjorden, og ei heller for 
friluftsliv og turisme eller øvrig ferdsel i området. Tiltaket ligger heller ikke i direkte 
nærhet til verneinteresser i regionen, og det er i samsvar med gjeldende 
kommuneplan for Tysvær kommune.  
Tysvær kommune påpeker at lokaliteten i henhold til kommuneplanen ligger i et 
flerbruksområde i sjø (NFFFA), og at KU må belyses hvordan de øvrige 
brukerinteressene påvirkes, og at mulige avbøtende tiltak må beskrives. 
Kystverket Vest og Karmsund Havnevesen påpeker problemene knyttet til tiltakets 
virkning på ferdsel og oppankring i området, siden oppankringsopplegget for 
anlegget kan komme i konflikt med et viktig oppankringsområde for fartøy som 
venter på plass ved kai ved Kårstø-anlegget, og at området er en viktig farled for 
utskiping av stein fra Espevik. Slik tiltaket er utformet, ansees det lite forenlig med 
de interesser som skal ivaretas i medhold av Havne- og farvannsloven. 
Fiskeridirektoratets regionkontor stiller som vilkår at eventuell godkjenning fra deres 
side krever at det endelige KU-program også skal inneholde punkt, der konsekvenser 
for fiskerivirksomheten i området utdypes. Vedlagt er også uttale fra Tysvær 
fiskarlag, datert 24.februar 2006 (ikke 2009 som det står i brevet), samt kart over 
fiskerivirksomhet i området. 

Metode Virkninger og konsekvenser vil bli omtalt basert på foreliggende kunnskap om de 
samfunnsmessige interessene i området, beskrevet i områdebeskrivelsen og supplert 
med innspill til meldingen i den videre prosessen. 
Karmsund Havnevesen forventer at utredningen oversendes etaten for gjennomsyn 
og kommentarer før godkjenning. Dette er ikke del av den formelle prosess slike 
saker vanligvis gjennomgår. Det er derimot ingen grunn til at den som utarbeider en 
KU ikke tar imot en slik uformell invitasjon, dersom det kan bidra til at 
sluttproduktet blir best mulig. Marine Harvest Norway AS har da også hatt kontakt 
med Havnevesenet underveis, for å finne en felles tilnærming til problemet. 

Eksisterende 
grunnlags- 
materiale 

Nasjonale og regionale oversikter samt kommuneplan inneholder fakta omkring både 
nåværende og framtidig planlagt bruk av dette aktuelle tiltaks- og influensområdet. 

Behov for nye 
undersøkelser 

Det er ikke behov for nye undersøkelser i forbindelse med utarbeidelsen av KU. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING 
 
 
AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Oppdrettslokaliteten ”Munkholmen” ligger i Hervikfjorden i Tysvær kommune. 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet selve anleggsområdet 
på overflaten og oppankringsloddene med tilhørende kjetting og oppankringstauverk som ligger på 
bunnen.  
 
Influensområdet omfatter arealene og områdene rundt tiltaksområdet, der tiltaket kan tenkes å påvirke 
de ulike forholdene som er vurdert. Generelt kan dette være store områder dersom en vurderer 
smittespredning og spredning av parasitter, eller dersom en ser på konsekvensene av mulig rømming 
fra anlegget. For de fleste andre fagfelt og brukerinteresser er det i større grad snakk om synlighet og 
mer ”direkte” effekter i anleggets nærområder.  
 
DATAGRUNNLAG 
 
De siste fem årene er det utført en rekke undersøkelser ved og rundt lokaliteten Munkholmen. 
Strømmålinger er utført høsten 2004 (anon), vår 2008 (anon) samt i 2010 (Staveland 2010). Det er 
utført MOM-B undersøkelser ved de to anleggsdelene i 2005 (Skaar 2005 a&b), 2007 (Skaar 2007 
a&b) og 2008 (Brekke mfl 2008). Videre er det gjennomført MOM-C resipientundersøkelse av 
resipienten i 2007 (Heggøy & Johansen 2008). I 2009 ble det gjennomført en strandsonekartlegging 
(Eilertsen & Johnsen 2010). Utgangspunktet for å vurdere virkning av en utvidelse av anlegget på 
miljøet er derfor godt.  
 
BESKRIVELSE AV NATURMILJØ 
 
Sjøområdet Hervikfjorden ligger til økoregion Nordsjøen, og utgjør en egen vannforekomst mellom 
Ryfylkebassenget i sør og Skjoldastraumen i nord. Havfosrkningsinstituttet har typifisert hele 
Vestlandskysten med hensyn på de fysiske forhold, og de aktuelle sjøområdene i Ryfylkefjorden med 
Hervikfjorden er definert som følger:  

• Eksponering: Hervikfjorden ved Munkholmen ”type 2 = moderat eksponert” 
• Sjiktning i vannsøylen: Hele Ryfylkebassenget ”type 2 = delvis lagdelt” 
• Saltholdighet: Hele Ryfylkebassenget ”type 4 = polyhalin 18-30 ‰”. 

 
På denne bakgrunn typifiseres Hervikfjorden til er mellomting mellom typene CNs4 = 
"ferskvannspåvirket fjord” og CNs2 = ”moderat eksponert kyst", med vekt på den første, siden det 
ikke er stagnerende dypvann, og siden eksponering som faktor er underordnet salinitet. Fjorden vil 
etter all sannsynlighet ha tilnærmet “høy økologisk status” i 2010, fordi den er åpen mot sør med 
meget god vannutskifting, og det antas at belastningene samlet sett er små.  
 
DYBDEFORHOLD 
 
Boknafjorden har sitt dypeste område nordvest for Rennesøy med nærmere 600 meter. Begrensede 
terskel mot vest ligger mellom Kvitsøy i sør og Vestre Bokn i nord, og er på vel 250 meter nord og sør 
for Sedegrunnen. Terskel mot sør i Kvitsøyfjorden, mellom Kvitsøy i vest og Fjelløy i øst, er på 
mellom 250 og 300 meter, men videre vestover mot Nordsjøen er terskelen på vel 100 meters dyp. 
 
Hervikfjorden er omtrent 225 meter dyp utenfor Munkholmen. Fjorden har ingen markert terskel ut 
mot Boknafjordens dypbasseng, men det smales til mellom Nautøy i sørvest og Stong-landet i nordøst. 
Dette gir en smal terskel med dybder like over200 m, og derfor lite stagnerede dypvann innenfor.  
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1336 22 

Lokaliteten Munkholmen med det omsøkte anlegget, ligger i fjordsiden med skrånende bunn ned mot 
djupålen midtfjords. Like vest for Munkholmen brattest det raskt fra omtrent 50 meter i kanten av 
anlegget mot det dypeste på omtrent 200 meter i sørvestre ende av anlegget (figur 6). Eksisterende 
anlegg ligger i samme område. 
 
Det er delvis svakt skrånende- og flat bunn under dagens anlegg, og bunnen består for det meste av 
finkornet sediment som silt og leire. Den nordlige delen av det planlagte anlegget vil bli liggende over 
middels skrånende blandingsbunn, mens den sørlige delen av anlegget vil bli liggende over betydelig 
flatere bunn i et dalføre som for det meste består av finsedimentet. 
 

 
 
Figur 6. Sjøkart for overgangen mellom Hervikfjorden i nord og dypområdene i Boknafjorden i sør. 
 
STRØMFORHOLD VED MUNKHOLMEN 
 
Det er målt strøm ved lokaliteten Munholmen i perioden 2.oktober til 3.november 2004 og i perioden 
30. april til 6.juni 2008. Det ble benyttet en ”Aquadrop Profiler” som målte vannhastighet mellom 1,5 
og 30 meters dyp. Det framgår ikke hvem som har utført målingene, og rapporten inneholder ingen 
vurdering av resultatene. Siden disse måleseriene heller ikke målte spredningsstrøm eller 
dypvannstrøm, ble det gjennomført nye strømmålinger i 2010 (Staveland 2010). Resultatene fra disse 
er sammenstilt her:   
 
Overflatestrømmen på 5 meters dyp var ”middels sterk” med en gjennomsnittlig hastighet på 4,8 
cm/s og en maksimal hastighet på 18,4 cm/s. Vannutskiftingsstrømmen på 15 meters dyp var 
”middels sterk” med en gjennomsnittlig hastighet på 4,1 cm/s og en maksimal hastighet på 14,8 cm/s. 
Vannutskiftings-/spredningsstrømmen på 30 meters dyp var ”middels sterk/sterk” med en 
gjennomsnittlig hastighet på 2,8 cm/s og en maksimal hastighet på 16,8 cm/s. Spredningsstrømmen 
på 42 m dyp ble målt med en Nortek ADP doppler måler og hadde en gjennomsnittlig hastighet på 5,0 
cm/s og en maksimal hastighet på 17,1 cm/s. Dette kan være noe høyere enn det en rotormåler ville 
målt, og da ville det kanskje tilsvare ”svak - middels sterk” spredningsstrøm. ”Bunnstrømmen” på 
100 meters dyp var ”svært svak” med en gjennomsnittlig hastighet på 1,2 cm/s og en maksimal 
hastighet på 8,8 cm/s. Strømmen var hovedsaklig tidevannsstyrt, men også noe påvirket av vær og 
lufttrykksendringer i måleperioden.  
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Det var ”svært lite” innslag av strømstille perioder på 5 og 15 m dyp, ”middels” innslag  på 30 m dyp, 
og ”svært høyt” innslag av strømstille perioder på 100 m dyp. Strømretningen og vanntransporten på 
5, 15 og 30 m dyp gikk klart mest mot henholdsvis sør, sørvest og sørsørvest, det vil si at den går langs 
med land på østsiden av Hervikfjorden. Strømretningen og vanntransporten på 100 meters dyp vekslet 
derimot mellom nord og mot sør. Retningen til strømmen på 5, 15 og 30 m dyp var ”stabil” i 
henholdvis sørlig, sørsørvestlig og sørsørvestleg resultantretning. På grunn av svært høy andel 
strømstille på 100 m dyp, vart stabiliteten til strømmen på dette dypet noe misvisende. 
 
Alle vurderinger av strømstyrke, omfang av strømstille og strømmens stabilitet er utført i henhold til 
klassifisering i tabell 5. 
 
Tabell 5. Rådgivende Biologer AS klassifisering av ulike tilhøve ved straummålingane, basert på 
fordeling av resultata i eit omfattande erfaringsmateriale frå Vestlandet. Straumstille periodar er 
definert som straum svakare enn 2 cm/s i periodar på 2,5 timar eller meir.  
 

Tilstandsklasse I II III IV V 
gjennomsnittleg 
straumhastigheit 

svært 
sterk 

sterk middels 
sterk 

svak svært svak 

Overflatestraum  (cm/s) > 10 6,6 - 10 4,1 - 6,5 2,0 - 4,0 < 2,0 
Vassutskiftingsstraum  (cm/s) > 7 4,6 - 7 2,6 - 4,5 1,8 - 2,5 < 1,8 
Spreiingsstraum  (cm/s) > 4 2,8 - 4 2,1 - 2,7 1,4 - 2,0 < 1,4 
Botnstraum  (cm/s) > 3  2,6 - 3 1,9 - 2,5 1,3 - 1,8 < 1,3 

Tilstandsklasse I II III IV V 
andel straumstille svært lite lite middels høg svært høg 

Overflatestraum  (%) < 5 5 - 10 10 - 25 25 - 40 > 40 
Vassutskiftingsstraum (%) < 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 > 50 
Spreiingsstraum  (%) < 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 > 80 
Botnstraum  (%) < 25 25 - 50 50 - 75 75 - 90 > 90 

Tilstandsklasse I II III IV V 
retningsstabilitet svært 

stabil 
stabil middels 

stabil 
lite stabil svært lite 

stabil 
Alle djup (Neumann parameter) > 0,7 0,4 - 0,7 0,2 - 0,4 0,1 - 0,2 <0,1 

  
RESIPIENTUNDERSØKELSE VED EKSISTERENDE ANLEGG 
 
Det er foretatt bådeMOM-B lokalitetsundersøkelser og MOM-C resipientundersøkelser ved lokaliteten 
Munkholmen. Den siste resipientundersøkelsen ble gjennomført 19.desember 2007 (Heggøy & 
Johansen 2008), og omfatter prøvetaking ved fjordens dypeste på 243 meter sørvest for anlegget og 
ved anleggets ytterste del på 180 meters dyp,- omtrent i sørlige ende av omsøkt anlegg. I årene forut 
for denne undersøkelsen var benyttet omtrent 3.000 tonn fôr i 2006 og 1.125 tonn fôr i 2007. 
 
Ved fjordens dypeste var det 82,5% oksygenmetning, hvilket tilsvarer SFTs tilstandsklasse I = ”meget 
god”. Sedimentet på begge prøvetakingsstasjonene hadde likevel et lavt organisk innhold. Innholdet av 
TOC var i SFT tilstandsklasse II (God) ute i dypet av fjorden og II-III (God-mindre god) like ved 
anlegget. Innholdet av kobber og sink i sedimentet, var i SFT’s tilstandsklasse I (Bakgrunn) på begge 
stasjonene. 
 
I sedimentet fra den dypeste stasjonen var det et høyt antall av børstemarken Heteromastus filiformis 
som trakk ned diversiteten. Dette er en art som kan opptrer i stort antall uten at det er en indikasjon på 
belastning. Den resterende artssammensetningen viste ikke tegn på belastning fra 
oppdrettesvirksomheten. 
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Bunnfaunaen like ved anlegget inneholdt 40 arter, noe som er bra. Høyt individantall for noen av 
artene trakk diversiteten ned. Noen av artene er også typiske arter for områder med organisk 
belastning, men totalt sett var forholdene bra like under anlegget. Det ble ikke funnet at driften ved 
anlegget har ført til vesentlig negativ påvirkning på bunnfaunaen.  
 
BELASTNINGSGRAD UNDER EKSISTERENDE ANLEGG 
 
Eksisterende anlegg ved Munkholmen består av to deler, der den innerste har seks bur i en stålramme, 
mens det ytterste består av to ringer. Lokaliteten ved Munkholmen ligger over et undersjøisk dalføre, 
som går fra Svinavika i øst og dybdes slakt mot vest. På høyde med Munkholmen er dybdene i 
dalføret vel 100 meter, og når en kommer til indre del av anlegget er det omtrent 130 meter dypt. Det 
blir sakte dypere under dette stålanlegget, og det flater nesten ut mot- og under de to ringene ytterst, 
der det er mellom 170 – 180 m dypt. Videre utover skråner bunnen svakt nedover mot sørvest og vest 
til omtrent 225 meter ute i djupålen, vel 500 m utenfor de to ringene. 
 
Alle de foretatte undersøkelsene viser at det under stålanlegget innerst, har det vært tilstand 3 = dårlig 
ved maksimal produksjon. Dette var tilfellet i både 2005, i 2007 og i 2008. Under ringene ytterst var 
imidlertid forholdene tilsvarende tilstand 1 i 2005, tilstand 2 i 2007 og tilstand 3 i 2008 (Skaar 2005 
a&b; 2007 a&b; Brekke mfl 2008). Undersøkelsene var tatt på ulike tidspunkt i produksjonssyklus, og 
kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes (tabell 6). 
 
Tabell 6. MOM B-indeks og -tilstand for lokaliteten Munkholmen i høve til produksjonssyklus ved dei 
ulike granskingane som er utført på lokaliteten. 
 
Granskingsmåned/ år april 2005 januar 2007 september 2008 
Belastnings situasjon Etter ca 5-7 mnd 

brakklegging 
Ca 5-6 mnd etter 
maks- produksjon 

Ved maks- produksjon 

Indre del indeks (gruppe II + III) 2,28 2,50 2,43 
Ytre del indeks (gruppe II + III) 0,89 1,97 2,98 
Samla Indeks (gruppe II + III) 1,59* 2,24* 2,60 
Lokalitetstilstand   2 3 3 
* Gjennomsnitt av indeks for indre og ytre del av anlegget. 
 
Resultetene viser at bunnen under ytre del av anlegget hadde hatt god rehabilitering etter brakklegging 
i 2004, da den fikk tilstand 1. Bunn under indre del av anlegget fikk derimot tilstand 3, og dette tyder 
på at rehabiliteringevnen til sedimentet under indre del av anlegget er dårlige enn under ytre del av 
anlegget. Hovedårsaken til dette er trolig at indre del av anlegget ligger delvis over et undersjøisk 
dalføre, noe som kan medføre mer sedimenterende forhold lokalt. Selv om det oppstår gassbobling i 
sedimentet under anlegget, er det dypt nok til at dette troleg har liten innvirkning på trivselen og 
velferden til fisken (Brekke mfl 2008). 
 
Ved maks belastning i september 2008 var det tilstand 3 under begge anleggsdelene. Bunntopografien 
under dagens anlegg er ikke optimal i og med at den innerste delen av anlegget ligger over et 
undersjøisk dalføre, og den ytterste delen ligger over tilnærmet flat bunn. På grunn av den dårlige 
bunnstrømmen er det sedimenterende forhold, og bunnsedimentet er derfor finkornet med høy andel 
silt og leire under hele anlegget (Brekke mfl 2008).  
 
MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Rådgivende Biologer AS utførte en 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 (Eilertsen & Johnsen 2010).  
 
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 
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naturtypen her vurdert som lokalt viktig (verdi C). Trolig er det tareskog i store deler av områdene 
rundt lokaliteten Munkholmen (Eilertsen & Johnsen 2010).  
 
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. 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.  
 
VILLFISK I OMRÅDET  
 
Den norske vårgytende silden har hovedgyting utenfor Møre i perioden februar til mars, men gyter 
også langs kysten av Nordland og Vesterålen, og i 2009 ble det også observert gyting så lang sør som 
Boknafjorden. Det var meldt om en god del gyting ved Tysvær i mars-april 2009, og også i området 
ved Munkholmen. Silden legger eggene på bunnen, der de klekker etter omtrent tre uker. De nyklekte 
larvene driver så med strømmen nordover langs kysten, og driver inn i Barentshavet tidlig på 
sommeren. Da blir også sildelarvene til småsild. Når silda er 3–4 år gammel, svømmer den vestover 
ned langs kysten og blander seg etter hvert med gytebestanden. I september–oktober samles så silden 
utenfor Troms og Finnmark der den overvintrer, for så å vandre sørover igjen langs kysten i januar for 
å gyte. En sildehunn kan gyte i størrelsesorden 60.000 egg, og det er mange steder langt fra alle som 
klekker. Mange vil ikke en gang bli befruktet, og det er derfor ikke uvanlig å finne betydelige mengder 
uklekte egg som råtner på bunnen i perioden etter at yngelen har forlatt gyteområdene. Dette ble også 
observert ved Munkholmen, og søker mottok bilder tatt i mai 2009 som viser store mengder døde 
sildeegg på bunnen fra 2-3 m dyp og ned til 20 m (figur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Bilde av 
døde silde egg på 
sjøbunnen i nærheten 
av Munkholmen i mai 
2009.  
 
Det er vanligvis også en god del sei rundt fiskeanlegg, der de livnærer seg på spilfôr. Fôret er 
produsert for laks, og ikke sei som er en svært mager fisk. Fisken får dårlig kvalitet, og fiskemottak i 
Ryfylket har nektet å ta imot fisk fanget i områder med oppdrettsanlegg. 
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BIOLOGISK MANGFOLD PÅ LAND / FUGLEKOLONIER ETC 
 
Det er tre naturreservater for sjøfugl knyttet til grupper av holmer og øyer i de nærliggende 
sjøområdene til lokaliteten Munkholmen: 

• Gåsholmen og Årvikholmen (5,5 km vest-sørvestover) 
• Nautøy, Longholmen og Bukkholmen (6,7 km mot sørvest) 
• Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen (3,4 km mot øst på andre siden av Stong-landet) 

Disse er omtalt under kapittelet ”planstatus og verneverdier” og ”naturvernområder” seinere. Disse 
områdene ligger et stykke unna eksisterende lokalitet Munkholmen. 
 
 
NÆRLIGGENDE LAKSEVASSDRAG  
 
Lakseregisteret opererer ikke med noen laksevassdrag til Hervikfjorden eller Skjoldastraumen i 
nærheten av lokaliteten Munkholmen. For øvrig er det en rekke større eller mindre lakse- og 
sjøaureførende vassdrag i regionen (figur 8), og det er gjennomført kalkingsprosjekt for betydelige 
offentlige medlier i flere av disse for å sikre bestandene mot videre forsuring. Tilsvarende er det 
benyttet langt over NOK 100 millioner til forskning på laksebestanden i Suldalslågen i forbindelse 
med reguleringene av dette vassdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Utsnitt av 
www.lakseregisteret.no 
med angitte 
lakseførende vassdrag 
i Ryfylkebassenget 

 
 
 
RØDLISTEARTER  
 
Når det gjelder forekomster av rødlistearter knyttet til marine miljø, er dette i liten grad kjent og enda 
mindre tilgjengelig via nasjonale databaser. For fugler, landplanter, sopp og lav finnes det nasjonale 
databaser. Det foretatte undersøkelser av bunnfauna i Hervikfjorden og ved Munkholmen har ikke 
påvist rødlistede arter, og sannsynligheten for at det skal påvises slikt ansees for liten.  
 
 
SAMLET VURDERING AV NATURMILJØVERDIER  
 
Basert på gjeldene veiledere for verdisetting av naturmiljøverdier, er områdene ved Munkholmen 
vurdert i ha ”liten til middels verdi”. De marine naturtypene og de regionalt viktige fuglereservatene i 
området har ”middels verdi”, mens øvrige forhold er vurdert å være ”vanlig forekommende” og 
”ordinære” og har da ”liten verdi”. Verdisetting med begrunnelse er summert i tabell 7. 
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Tabell 7. Samlet vurdering av naturverdier basert på alle de ulike vurderingene som er gjort i 
forbindelse med undersøkelsene ved Munkholmen. 

 

Fagtema Oppsummering av verdier  
Verdi 

Liten   Middels  Stor 

Marine 
naturtyper 
 

I Svinavika, ved Munkaneset og Munkholmen finner en 
naturtypene tareskog (I0103) med hovedsakelig fingertare, samt 
naturtypen ålegraseng  (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. ------------------- 

     � 

Villfisk Sildegyting i området vår 2009, ikke angitt viktige gyteområder 
for kysttorsk eller sei i fjorden. Ordinære forhold for øvrig. 

------------------- 
     � 

Biomangfold  
på land 

Tre nærliggende fuglereservat, omtalt under vernestatus. ------------------- 
               � 

Laksevassdrag Ingen laksevassdrag i Hervikfjorden, mulig utvandringsrute for 
laks fra indre deler av fylket sør for Hervikfjorden.  

------------------- 
 � 

Rødlistearter Det ble ikke registrert rødlistearter i områdene ved lokalitet 
Munkholmen. 

------------------- 
 � 

 
 
BESKRIVELSE AV NATURRESSURSER 
 
Det er ikke gjennomført noen kartlegging av naturressursene i området, men generell informasjon er 
innhentet om ressurspotensialet for temaene ”fiske og havbruk”, ”løsmasser” og ”kystvannressurser”. 
En har i denne sammenhengen valgt ikke å omtale naturressurser knyttet til de nærliggende 
landområdene. 
 
Ved Munkholmen er det to mindre områder med skjellsandforekomster, men disse vil etter standard 
vurdering ha ”liten verdi”, siden det er små forekomster som er vanlig forekommende. Videre er det 
flere anlegg for fiskeoppdrett i denne delen av Ryfylket (se neste kapittel om samfunnsinteresser), og 
vannressursene må ansees godt egnet både til fiske og fiskeoppdrett. Det er også registrert gyting av 
vårgytende sild i området og det er lokale fiskbare bestander av vill fisk i området. Alle disse forhold 
tilsier ”noe under middels verdi” med hensyn på naturressurser. 
 
Samlet sett vil en verdivurdere naturressursene i området vedvMunkholmen til ”under middels verdi” 
(tabell 8). 
 
Tabell 8. Samlet vurdering av naturressurser knyttet til sjøområdene ved Munkholmen. 

 

Fagtema Oppsummering av verdier  
Verdi 

Liten   Middels  Stor 

Fiske og 
havbruk 

Området har flere fiskeanlegg, er middels produktive 
fangstområde, samt gyteområde for norsk vårgytende sild 

------------------- 
           � 

Løsmasser 
 

Mindre områder med skjellsandforekomster,  ------------------- 
  � 

Kystvann Området har vannressurser som er svært godt egnet til fiske 
eller fiskeoppdrett. 

------------------- 
              � 
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BESKRTIVELSE AV SAMFUNNSINTERESSER 
 
LANDSKAPSVURDERING 
 
De naturgeografiske og de kulturelle prosessene er årsakene til de regionale karaktertrekkene som 
skiller ulike landsdeler og regioner fra hverandre. Influensområdet ligger i landskapsregionen nr 21; 
Ytre fjordbygder på Vestlandet (se Puschman 2005). Landskapsregionen ligger innenfor region 20 der 
grensen delvis utgjøres av den indre grensen for strandflaten, men også ved skogens utbredelse. 
Avgrensingen mot region 22 ”Midtre fjordbygder på Vestlandet er mer topografisk, der de 
innenforliggende regionene er avgrenset av høyere fjellmassiv. Lengst i sør fins fortsatt mye igjen av 
strandflata, men relieffet er grovere med innslag av større åser og storkupert hei. Et tynt og/eller 
usammenhengende morenedekke dominerer, ofte i mosaikk med mye bart fjell. Karakteristisk er også 
utallige sva og bergkoller med en klar rundet støtside og en markert oppsprukket leside. 

 
Vurderingen av landskapskvaliteter vil alltid være subjektiv, og dette gjør både verdisetting og 
vurdering av konsekvenser vanskelig. Vi følger en tilnærming beskrevet av Melby & Gaarder (2005), 
som har tatt utgangspunkt i ”Visual Management System” (US Forest Service, 1974), videreutviklet 
og tilpasset norske forhold (Nordisk Ministerråd 1987:3, del I). Her er begrepene mangfold, 
inntrykksstyrke og helhet sentrale. 
 

 
 
Figur 9. Hervikfjorden med Kårstøanlegget og lokalitet Munkholmen. Fotografert fra DY127 
Stavanger-Bergen den 27.mai 2008. 
 
Fjordlandskapet ved Hervikfjorden er åpent og vidt, med kulturlandskap og bebyggelse innimellom de 
skogkledde avrundete åsene. Spredte holmer og skjær er nakne, og landskapet er uten de store 
kontrastene eller dramatikk som en får der det er høye fossefall og bratte fjordsider med snødekte fjell. 
Når en beveger seg nede i landskapsrommet, enten til sjøs eller langs ferdselsårene på land er det 
derfor åpenheten med store avstander og moderat inntrykksstyrke som dominerer opplevelsen. 
Landskap består likevel av elementer som på mange måter står i et balansert forhold til hverandre, selv 
om det innimellom også ligger stor industriarealer som Kårstøanlegget (figur 9) og lokale 
steinknuseverk. På bakgrunn av dette tilordnes landskapsrommet Hervikfjorden til klasse B2, som 
representerer det typiske landskapet med noe lavere mangfold og med en del større inngrep. 
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FRILUFTSLIVSINTERESSER 
 
Av de ulike typene friluftslivsaktiviteter, vil det i influensområdet for Munkholmen være aktuelt å 
inkludere de med tilknytning til vann, så som (jfr. DN Håndbok 18-2001): 

• Nærmiljøaktiviteter: Lek og opphold i grønne områder i nærmiljøet. 
• Vannaktiviteter: Bading/soling, padleturer/roturer/seiling/andre båtturer. 
• Høstingsaktiviteter: Fiske. 

Verdien av et friluftsområde vurderes i forhold til bruk, opplevelseskvaliteter, egnethet og 
symbolverdi, og en må ta hensyn til om bruken av området har lokal, regionalt eller nasjonal 
betydning.  
 
Strandsonen er underlagt en differensiert forvalting med ulike grader av restriktiv 
dispensasjonspraksis. I kommuneplanen er det skilt mellom følgende ulike LNF-områder i 
strandsonen:  

1) LNF-område med spesielle frilufts- eller naturverninteresser  
Dette er strekninger som i dag er helt eller tilnærmet ubebygde, og her skal det vises særlig 
varsomhet med å tillate dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meters beltet.  

2) Andre LNF-område:  
Dette er strekninger der det er generelt byggeforbud i 100 m beltet, men det kan innvilges 
dispensasjon dersom det foreligger særlige grunner. Dette gjelder der det er avsatt områder for 
hyttebygging, og dessuten skal det taes hensyn til verneinteresser i området innenfor kultur, 
natur og biologisk mangfald. 

3) Byggeområder for naust. 
Disse områdene er avsatt til naustbygging.  

4) LNF-område der spredd naustbygging er tillatt. 
Innenfor disse områdene kan det tillates bygging av tradisjonelle naust i et visst omfang.  

 
LNF-områder med spesielle friluftsinteresser 
 
100-meter beltet langs kysten er i kommuneplan for Tysvær i hovedsak avsatt til LNF område, men en 
opererer også med LNF-områder med ”spesielle friluftsinteresser”: Dette er viktige områder for 
fotturer, båtutfart og annet friluftsliv. For å ta vare på disse områdene vil kommunen være svært 
tilbakeholden med å gi dispensasjon for tekniske inngrep her. Unntak kan være tilretteleggingstiltak 
for friluftsliv og tiltak knyttet til gårdsdrift. Det er ingen slike områder som er avsatt i det aktuelle 
influensområdet i Hervikfjorden. Alle de nærliggende ligger på østsiden av Stonglandet mot 
Nedstrandsfjorden:  
- f35 Toftøyvågen, sør for stong og Toftøya 
- f36 Toftøy nord , nordøst på Toftøy 
- f37 Håøya, inennfor Håøya 
- f38 Langøy sør, sør på Langøy 
 
Det er ingen organsierte rorbuer, utleiehytteområder eller campingplasser i influensområdet eller de 
nærliggende områdene. Det er heller ikke planer om slik godkjent i gjeldende kommuneplan for 
Tysvær fram til 2019. 
 
LNF-områder med tillatt hyttebygging   
 
I Tysvær kommune er det i kommuneplanens arealdel avsatt områder for hyttebygging, og ”delplan 9 
hyttebygging” viser til et område ”A” i det aktuelle influensområdet. Det er åpnet for bygging av 18 
hytter i planperioden, fordelt på 8 hytter i delområde 1 (gnr 140 bnr 3), 4 hytter i delområde 2 (gnr 140 
bnr2) og inntil 6 hytter i delområde 16 (figur 10). De to første delområdene er allerede prinsipp-
godkjent basert på foreliggende innspill/søknader. Dagens anlegg ved Munkholmen vil være synlig fra 
område 1 og delvis område 2. 
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Figur 10. Fra 
kommuneplan for 
Tysvær 2007-2019, 
delplan 9 
”hyttebygging” 

 
 
LNF-områder med tillatt naustbygging   
 
Kommuneplanen inenholder også retningslinjer for bygging av naust, men det er ikke avsatt særskilte 
områder der spredd bygging av naust i LNF-områder er tillatt langs østsiden av Hervikfjorden i det 
aktuelle influensområdet. Nærmeste områder er områdene 36 Skipholmen og 37 Longøysundet på 
østsiden av landet mot Nedstrandsfjorden. 
 
FERDSEL OG KOMMUNIKASJON  
 
Lokaliteten Munkholmen ligger i rød sektor for begge de to fyrlyktene på vestsiden av Hervikfjorden 
(figur 11). Det er for øvrig stor båttrafikk i Hervikfjorden, og på vestsiden mot Kårstø er det avsatt et 
stort oppankringsområde i kommuneplanen. AIS-plottet viser et omfattende mønster av skips-
bevegelser i det aktuelle området over en viss periode (figur 12), men det må understrekes at en god 
del av trafikken til og fra anlegget også inngår i dette plottet. Det er derfor ikke så underlig at så mye 
båter går så nær anlegget. Det gjelder ukentlige fôrleveranser på det hyppigste, 35 ganger besøk av 
brønnbåter for henting av fisk ved utslakting og åtte ganger levering av fisk til anlegget ved utsett av 
fisk. Øvrig ferdsel til anlegget både ved daglig drift og jevnlig stell og vedlikehold ved anlegget, skjer 
med mindre fartøy uten AIS-plotting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Sjøkart med 
inntegnete hvite og 
røde sektorer for 
fyrlyktene i 
Årviksundet sørvest i 
Hervikfjorden og 
Raudholmen nord i 
fjorden. Planlagt 
anlegg ved 
Munkholmen er vist 
med rød firkant.  
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Figur 12. AIS-plott 
med oversikt over 
båttrafikk i 
Hervikfjorden i 
perioden 1. juli til 1. 
oktober 2008. Fargene 
på strekene viser 
størrelsen på 
fartøyene. Mottatt fra 
John Morten 
Klingsheim, 
Kystverket Vest.  
 
 
FISKERIINTERESSER  
 
Det er regsitrert en del fiskeriinteresser i nærområdet til lokaliteten Munkholmenen. Midtfjords langs 
fjordens dypeste ligger det et trålfelt, og i Øygardsvika og Svinavika øst for anlegget er det registrert 
kombinerte kaste- og låssettingsplasser. Ytterligere to låssettingsplaser er også registrert på innsiden 
av Bakkaholmane sør for anlegget (figur 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Andre 
brukerinteresser, 
som fiskeri og ferdsel 
i Hervikfjorden. Fra 
kommuneplan for 
Tysvær 2007-2019.  
 
 
Tråling i fjordene handler i all hovedsak om reketråling. Det fiskes etter reker (Pandalus borealis) i 
Nordsjøen og Skagerak, langs hele Norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Tråling etter reker i 
fjordene skjer vanligvis dypt på flatere bløtbunnsområder. Nasjonalt har det de siste årene vært landet 
oppunder 40 000 tonn reker. Rogaland hadde to av landets 83 reketrålkonsesjoner i 2007, og dette 
tallet har vært stabilt de siste ti årene. I 1980 var det imidlertid 8 konsesjoner i fylket, av et samlet 
antall på 215 i hele landet. Rekefiskeriene har gått ned de siste årene nasjonalt, fra 65.000 tonn i 2003 
til 39.000 tonn i 2006 og 38.000 tonn i 2007 (www.ssb.no). Kvotene for 2006 var for Nordsjøen og 
Skagerrak på 8.961 tonn reker (www.fiskeridir.no).  
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Kaste- og låssettingsplasser er knyttet til tradisjonelle fiskerier som brislingfiske i fjordene, men også 
makrell og sei ble tidligere satt i steng. Dette er i liten grad aktuelt lenger, siden de fleste i dag leverer 
fisken fersk uten at den har ”gått av seg åte” i steng først.  
 
Fangsten av brisling er blitt sterkt redusert fra tidlig på 1970-talet og fram til i dag. I perioden fom. 
1998 har det meste av brislingfangsten på Vestlandet blitt fanget i Hardanger og Sogn, men i 
Hardanger har det blitt fanget svært lite brisling etter 1999. Rekrutteringa av brisling har også vært 
svært lav. I 2006 økte fangstene av brisling i Hardanger, men er fremdeles på et lavt nivå 
sammenlignet med tidligere. I Ryfylke taes det lite brisling. 
 
 
Fiskere og fartøy i Tysvær kommune 
 
Fartøysregisteret 1990 – 2007, Tysvær i Rogaland viser en betydelig nedgang i antall registrerte 
fiskefartøy, fra 67 stk i 1990 til under 30 i 2007. Tilsvarende nedgang gjelder for hele Rogaland fylke, 
og fartøyene i Tysvær utgjør stort sett mellom 7,5 og 9% av fylket gjennom hele perioden.  
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Figur 14. Utvikling i antall og aldersfordeling på 
heltids fiskere (over) og deltidsfiskere (over til 
høyre). Fargebruk er lik i de to figurene.Antall 
fiskefartøy registrert i Tysvær kommune i årene 
1990 til 2007 (til høyre). Alle tall fra: 
www.fiskeridir.no 
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Antall heltidsfiskere har gått ned fra 45 til 15 fra 1990 til 2007, og antall deltidsfiskere er også redusert 
fra 44 til 22 i samme periode. Over halvparten av disse er over 70 år. 
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AKVAKULTUR 
 
Ryfylket har en relativt omfattende akvakulturvirksomhet, og det ligger en rekke lokaliteter for ulike 
typer produksjon i regionen.  Den største produksjonen skjer innenfor oppdrett av laks, men det er 
også fire skjell-lokaliteter og også fire lokalteter for oppdrett av torsk i området (figur 15 og tabell 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Nærliggende 
akvakulturlokaliteter i 
nordvestre del av 
Ryfylkefjordbassenget. 
Nummerering samsvarer 
med opplistingen i tabell 
7. Fra www.fiskeridir.no 

 
 
Tabell 9. Nærliggende akvakulturlokaliteter i nordvestre del av Ryfylkefjordbassenget. Nummerering 
samsvarer med opplistingen på kartet i figur 15. Fra www.fiskeridir.no 
 
Nr Lokalitet og størrelse Art Eier Avstand 
1 12011 Håøya nø, 2340 tn Laks R/Tv 3, 6, R/R 9, Alsaker Fjordbruk As 10,0 km (rundt) 
2 13055 Langøyna ø, 3120 tn Laks R/Tv 1, 3, 6, R/Sd 21,  

Alsaker Fjordbruk As 
11,2 km (rundt) 

3 11438 Lauplandsholmen, 3120 tn                         Laks R/B 1, 3, 5, R/K 1, R/R 2, R/F 4,  
R/Ss 5, 10, Grieg Seafood Rogaland As 

14,6 km 

4 14495 Nordeimsøyna, 3600 tn Laks R/F 4, 13, R/B 1, R/K 1, R/Kv 1, 2,  
R/Ss 5,10, Grieg Seafood Rogaland As 

13,6 km (rundt) 

5 21415 Dyrholmen, 3600 tn Laks R/B 1, 3, 5, R/F 2, R/R 10, R/Sd 2, 23, 
R/Ss 10, Grieg Seafood Rogaland As 

16,0 km (rundt) 

6 11967 Audbø s, 2340 tn Laks R/F 4, 13, R/Kv 1, 2,  
Grieg Seafood Rogaland As 

15,7 km 

7 11444 Kroholmen n, 780 tn Laks R/F 4, R/Ss 5, R/R 10,  
Grieg Seafood Rogaland As 

12,2 km  

8 21218 Spissøy nø, 31,25 da Skjell R/Tv 331 Karmøy Skjell As 3,3 km 
9 20895 Svartaberget, 23 da Skjell R/Tv 330 Karmøy Skjell As 6,1 km 

10 11439 Ognøy, 4da Skjell R/B 307 Vaulavik Seafood A/S 6,2 km 
11 14297 Igløy, Kårstø, 2 tn Kamskj R/Tv 328, Rogaland Shellfish As 10,4 km (på land) 
12 14135 Notaholmen øsø, 780 tn Torsk R/F 19, Grieg Seafood Rogaland As 13,9 km 
13 22475 Kunes Helgøy, 9.75 tn Torsk R/F 36, Landsnes Bjørn B 15,3 km 
14 13627 Søllesvik n, 65 tn Torsk R/Tv 14, Narrevik, John 6,6 km 
15 13820 Borgøy ø, 65 tn Torsk R/Tv 11, Borgøy Torsk Da 7,6 km 
16 13626 Fora, 150.000 stk Settefisk R/Tv 5, Fåra Smolt A/S 5,0 km (på land) 
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KULTURMINNER 
 
De kulturminnetypene som er mest aktuelle innen områdene er skipsfunn, funnførende lag i sjøbunnen 
på gamle havneområder og andre funn knyttet til maritim infrastruktur, samt oversvømte bosetninger 
fra en forhistorisk periode hvor havet stod lavere enn i dag. Det er ikke kjent noen slike funn fra det 
aktuelle området. Stavanger Museum er tilskrevet 11.februar 2009 i forbindelse med denne saken. 
 
Arkeologiske registreringer og undersøkelser av kulturminner under vann er utført i Norge siden 
slutten av 1950-tallet. Men først fra 1990 er forvaltningen profesjonalisert med fast ansatte 
undervannsarkeologer. Registreringsmyndigheten og den daglige forvaltningen av kulturminner under 
vann er lagt til fem museer etter en geografisk inndeling: Tromsø Museum, Vitenskapsmuseet –
NTNU, Bergen Sjøfartsmuseum, Stavanger Sjøfartsmuseum og Norsk Sjøfartsmuseum.  
 
Å ivareta kulturminner under vann i Norges store sjøarealer er en formidabel forvaltningsoppgave. 
Bare det å søke etter kulturminner i store arealer under vann byr på en rekke utfordringer. Disse kan 
løses med en tilfredstillende arkeologisk standard, men det krever en betydelig ressurstilgang. Det er 
derfor ikke gjennomført systematiske registreringer i større områder under vann i Norge.  
 
 
SAMLET VURDERING AV SAMFUNNSINTERESSER  
 
Basert på gjeldene veiledere for verdisetting av samfunnsverdier, er områdene ved Munkholmen 
vurdert i ha ”liten til middels verdi”. De fleste interessene er av lokal til regional verdi, mens områdets 
tetthet av akvakulturlokaliteter er høy. Verdisetting av samfunnsinteresser er begrunnet og 
oppsummert i tabell 10. 
 
Tabell 10. Samlet vurdering av samfunnsinteresser basert på alle de ulike vurderingene som er 
gjort i forbindelse med undersøkelsene ved Munkholmen. 

 

Fagtema Oppsummering av verdier  
Verdi 

Liten   Middels  Stor 

Landskap Fjordlandskapet er åpent og vidt, uten store kontraster og med 
moderat inntrykksstyrke, samt en del større inngrep. 

------------------- 
      � 

Friluftsliv 
og turisme 

Nærområdet til lokaliteten har ingen organiserte friluftsaktiviteter 
eller turisme. Landområdet innenfor er avsatt til hyttebygging i 
kommuneplanen, mens det ikke er avsatt områder for 
naustbygging på denne kyststrekningen. Området har lokal til 
regional verdi.  

------------------- 
     � 

Ferdsel og 
kommunikasjon 

Det er betydelig ferdsel i Hervikfjorden, og det er avsatt arealer 
for oppankring av fartøy til Kårstøanlegget på vestsiden av 
fjorden. Lokaliteten ligger i rød sektor for de to nærliggende 
lyktene, og dagens anlegg på lokaliteten er godkjent.  

------------------- 
      � 

Fiskeriinteresser Det er avsatt områder for tråling midtfjords, og kaste- og 
låssettingsplasser i viker nord og sør for lokaliteten. Området har 
lokal til regional verdi, antall fartøy og fiskere er sterkt redusert 
de siste årene. 

------------------- 
       � 

Akvakultur Det ligger en rekke godkjente lokaliteter i de nærliggende 
områdene i Ryfylke, men bare ett skjellanlegg ligger nærmere enn 
6 km unna. De øvrige lakseanlegg ligger over 10 km unna, med 
unntak av et lite landbasert settefiskanlegg 5 km unna. 

------------------- 
                  � 

Kulturminner Det er ikke kjente forekomster av kulturminner under vann i dette 
området.  

------------------- 
 � 
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VERNEVERDIER OG PLANSTATUS 
 
KOMMUNEPLAN 2007-2019 
 
Gjeldende kommuneplan for Tysvær kommune ble vedtatt i kommunestyret 27. november 2007, og 
gjelder fram til 2019. Kommunen har ikke utarbeidet egen kystsoneplan, men kommuneplanen 
omfatter også disse elementene. Området for lokalitet Munkholmen er i planen oppført som NFFFA, 
som er et fellesområde for Natur, Friluftsliv, Ferdsel, Fiske og Akvakultur (figur 16). Vest for dette 
arealet er det anført arealer for et ”trålfelt” langs midten av fjorden, og langs vestsiden av 
Hervikfjorden er det avmerket ”oppankringsområde”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. 
Kommuneplankart 
for Tysværkommune, 
vedtatt november 
2007, gjeldende til 
2019.  
 
NATURVERNOMRÅDER 
 
Det er tre naturreservater for sjøfugl i de nærliggende sjøområdene til lokaliteten Munkholmen. Alle 
de tre naturreservatene ble vernet 7. mai 1982 for å bevare viktige sjøfugllokaliteter med de 
plantesamfunn og dyrearter som naturlig er knyttet til området, særlig ut frå hensynet til sjøfuglene og 
deres hekkeplasser (figur 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. 
Naturvernområder  i 
Hervikfjorden og 
områdene ved lokalitet 
Munkholmen (fraDNs 
Naturbase - 
www.dirnat.no). 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1336 36 

Gåsholmen og Årvikholmen naturreservat (0,924 km2) er hekkeplass for svartbak, sildemåke, 
gråmåke, fiskemåke og terner, mens Årviksholmen er en tradisjonell hekkeplass for tyvjo. Sjøområdet 
omkring holmene er grunt og har mye sjøfugl hele året. Området er også trolig et særlig viktig raste- 
og overvintringsområde for lom, dykkere og dykkender. Det ligger 5,5 km vest-sørvestover fra 
lokaliteten.  
 
Nautøy, Longholmen og Bukkholmen naturreservat (0,51 km2) har en tynn hekkebestand med 
sjøfugl (2005). Her hekket det om lag 200 par med sildemåker omkring 1985, men seinere har 
hekkebestanden i stor grad bestått av 10-20 par svartbak, inntil 10 par med ærfugl, noen spredte reir av 
grågås og av og til noen makrellterner. Holmene og sjøområdet omkring er et viktig 
overvintringsområde for dykkender. På Flatarova, rett sør for Nautøy, hekkar det storskarv av 
underarten sinensis (mellomskarv). Området ligger 6,7 km mot sørvest. 
 
Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen naturreservat (0,141 km2) har en koloni med 50 par svartbak 
og om lag 95 par terner, for det meste makrellterne  (2005). Tidligere var det også omkring 10-30 par 
med både sildemåke og gråmåke, men i 2005 fantes det bare 6 par med gråmåker igjen. Området er et 
viktig overvintringsområde for sjøfugl, særleg dykkender. I tillegg er Lindøy vernet som 
fuglefredningsområde, og fredningsområdet omfatter hele øygruppen og sjøområdet omkring denne. 
Området ligger 3,4 km mot øst på andre siden av Stong-landet. 
 
MARIN VERNEPLAN 
 
Rådgivende utvalg for marin verneplan, oppnevnt av Miljøverndepartementet, ga i november 2001 råd 
om en bruttoliste over mulige kandidatområder til marin verneplan, og denne ble fulgt opp med en 
foreløpig tilråding av 17.februar 2003, og en endelig tilråding av 30.juni 2004. Utvalget vurderte 49 
områder, hvorav 36 områder er foreslått tatt med i verneplanen. Områdene er delt inn i seks kategorier:  

 1. Poller  
 2. Strømrike lokaliteter  
 3. Spesielle gruntvannsområder  
 4. Fjorder  
 5. Åpne kystområder  
 6. Transekter kyst-hav og sokkelområder  

Det aktuelle tiltaks- og influensområdene i Hervikfjorden tilhører typene ”4 fjorder”, men ingen av 
Ryfylkets fjorder inngår i forslaget til marine verneområder, verken på listen over de høyeste 
prioriterte eller de mindre prioriterte. Fjordene inngår heller ikke i områder foreslått som 
referanseområder for forskning og undervisning, eller med begrensninger med hensyn på utøvelse av 
ulike aktiviteter som fiskeri eller havbruk.  
 
VERNEDE VASSDRAG 
 
I alt 387 vassdrag eller vassdragsområder er vernet mot kraftutbygging. Dette er besluttet av Stortinget 
gjennom flere vedtak, og det er igangsatt forarbeider for å inkludere nye vassdrag på listen. Vernet kan 
også omfatte andre tiltak enn kraftutbygging dersom det medfører konflikt med verneverdiene. 
Kommuner og andre myndigheter skal derfor legge vekt på vernevedtaket og verneverdiene ved 
planlegging etter plan- og bygningsloven og ved behandling av enkeltsaker i henhold til ”Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag”. Disse regulerer aktivitet og tiltak i de vassdragsnære områdene i 
all hovedsak på land og ved elvemunningene. Det er ingen vernede vassdrag i Hervikfjorden eller i 
nærheten av lokaliteten Munkholmen (figur 18). 
 
NASJONALE LAKSEFJORDER OG LAKSEVASSDRAG 
 
For sikre de viktigste laksebestandene særskilt beskyttelse i vassdrag og fjordområder opprettet 
Stortinget i februar 2003 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. I tillegg ble det i 
desember 2006 opprettet 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Vilkår og 
rammer for dette er å finne i Stortingsproposisjon 32 (2006-2007) ”Om vern av villaksen og 
ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder”.  
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I de nasjonale laksefjordene tillates ikke nye matfiskanlegg for laksefisk. Etablerte matfiskanlegg, kan, 
med enkelte unntak, fortsette virksomheten. Tilleggslokaliteter for etablerte matfiskkonsesjoner for 
laksefisk kan tillates innenfor en nasjonal laksefjord dersom dette er nødvendig for å få til 
generasjonsatskillelse og brakklegging. Nye slakterier og tilvirkningsanlegg tillates ikke, men 
eksisterende slakterier og tilvirkningsanlegg kan fortsette virksomheten. Det skal innføres strengere 
krav til rømmingssikring og helsekontroll for all oppdrettsvirksomhet.  
 
Den aktuelle lokaliteten Munkholmen ligger ikke i eller i nærheten av noen nasjonal laksefjord. 
Nærmeste nasjonale laksefjord med nasjonalt laksevassdrag er Sandsfjorden med Suldalslågen, som 
ble inkludert på listen i desember 2006. Munkholmen ligger ikke i selve utvandringsruten for smolt fra 
Suldalslågen, men sannsynligvis i nærheten av og nord for denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Vassdrag i 
regionen som er 
omfattet av 
”Verneplan for 
vassdrag” (fra NVE  - 
www.nve.no) 

 
 
SAMLET VURDERING AV VERNEINTERESSER OG PLANSTATUS  
 
Lokaliteten Munkholmen er avsatt til formålet i gjeldende kommuneplan, og lokaliteten har i dag et 
godkjent anlegg i delvis samme posisjon. Basert på ovenstående gjennomgang av verneinteresser og 
planstatus, er områdene ved Munkholmen vurdert å ha ”liten til middels verdi”. De tre 
naturreservatene for sjøfugl i området har regional verdi, og lokaliteten ligger sannsynligvis nær 
utvandringsruten for laksesmolt fra det nasjonale laksevassdraget Suldalslågen. Øvrige forhold har 
”liten verdi”. Verdisetting med begrunnelse er summert i tabell 11. 
 
Tabell 11. Samlet vurdering av verneinteresser og planstatus basert på alle de ulike vurderingene 
som er gjort i forbindelse med undersøkelsene ved Munkholmen. 

 

Fagtema Oppsummering av verdier  
Verdi 

Liten   Middels  Stor 

Naturvern-
områder 

Tre fuglereservat i nærheten, regionalt viktige ------------------- 
               � 

Marin 
verneplan 

Ingen foreslått vernete områder i denne regionen, ei heller lavere 
prioriterte områder  

------------------- 
 � 

Vernede 
vassdrag 

Ingen vernede vassdrag i nærheten ------------------- 
 � 

Nasjonale 
laksefjorder og 
laksevassdrag 

Munkholmen ligger ikke i noen nasjonal laksefjord eller ved noe 
nasjonale laksevassdrag, men sannsynligvis i nærheten av 
utvandringsruten for smolt fra den nasjonale lakse vassdraget 
Suldalslågen.  

------------------- 
      � 
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DISKUSJON OG VURDERING AV KONSEKVENSER  
 
Denne konsekvensutredningen er basert på foreliggende informasjon om den aktuelle lokaliteten, samt 
generelle tilnærminger knyttet til virkning av store oppdrettslokaliteter. Datagrunnlaget for selve 
lokaliteten ansees 3 = ”godt”, mens den foreliggende nasjonale kunnskap omkring miljøvirkninger av 
slike anlegg anses å være mellom 1 =”mangelfullt” og 2 = ”middels”, vurdert etter følgende skala: 
 

Tabell 12. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 
 

Klasse Beskrivelse 
0 Ingen data 
1 Mangelfullt datagrunnlag 
2 Middels datagrunnlag 
3 Godt datagrunnlag 

 
I denne KU er det virkningene naturmiljø, naturressurser og samfunn som skal utredes. 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 ”dose-
respons”, altså konkrete sammenhenger mellom belastning og virkning. Sammenstilling  av fakta og 
etablering av kunnskap om slike sammenhenger har dessverre ikke hatt prioritert verken hos 
forvaltning eller næring. Slik kunnskap er derfor ikke godt utviklet, og det gjør det vanskelig å 
kvantifisere alle de virkninger forvaltningsmyndighetene skulle ønske svar på.  
 
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. Det finnes heller ikke gode normer for miljømål for slike 
områder, utover EUs Vannrammedirektivs ønske om ”god økologisk status”. Vi vil likevel søke å sette 
et fokus på virkning av følgende forhold: 
 
Virkning på naturmiljø: 

• Spredning av sykdomsfremkallende organismer – regionalt aspekt 
• Spredning av parasitter som lakselus – regionalt aspekt – med fokus på sjøaure og lus 
• Genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk fra rømming – nasjonalt aspekt 
• Organisk belastning – lokalt aspekt 
• Næringssaltbelastning - lokalt og regionalt aspekt på strandsone / sukkertare 
• Tilførsler av kjemikalier og farmaka - lokalt og regionalt aspekt  
• Annen økologisk påvirkning, f.eks marin villfisk – lokalt aspekt 

Virkning på naturressurser: 
• Båndlegging av arealer med mulig konflikterende interesser – oppankring og fiskeriinteresser 

Virkning på samfunn: 
• Annen akvakultur, nærhet – smittespredning 
• Fiskeriinteresser  
• Visuell dominans – konsekvens for landskapsvudrering 
• Mulig forurensning (fettfilm) av nærliggende friluftsområder  
• Friluftsliv og turisme 
• Farleder, ferdsel og oppankringsområder 
• Mulige nærhet til / konflikt med verneinteresser Samsvar med kommuneplan / dispensasjon 

søkes først 
 
Oppå denne generelle rammen kommer både nasjonale og lokale politiske prioriteringer og 
arealdisponering i den enkelte kommunen. I områder der andre interesser er prioritert, vil 
konfliktnivået være større og ”toleransen” dermed lavere. For eksempel vil toleransen for 
oppdrettsanlegg være ”liten” i en Nasjonal laksefjord i forhold til områder som er avsatt til formålet i 
en kommuneplan. Disse nasjonale, regionale eller lokale prioriteringene vil kunne overstyre miljømål. 
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Ved konsekvensutredninger av denne typen skal det skilles mellom virkning av anleggsfase og av 
driftsfasen ved det omsøkte tiltaket. Etablering av et nytt oppdrettsanlegg medfører imidlertid ingen 
omfattende anleggsfase, kun en meget kortvarig oppankringsprosess. I den videre vurdering av 
virkning og konsekvenser, har en derfor valgt å se bort fra anleggsfasen, og fokusert på virkningene og 
konsekvensene av et anlegg i drift.  
 
 
VIRKNINGER AV 0-ALTERNATIVET  
 
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.  
 
Marine Harvest Norway AS søkte allerede i 2005 om utvidelse ved anlegget fra 3.120 MTB til 4.680 
MTB. Dette betyr at en fortsatt drift utgjør 2/3 av den omsøkte drift, eller at det er omsøkt en 50% 
utvidelse ved lokaliteten. Søknaden omfatter også at en erstatter dagens to eldre anleggsdeler med ett 
nytt anlegg plassert på en noe annen måte, men i samme område.  
 
ER MUNKHOLMEN EN ”GOD OPPDRETTSLOKALITET” 
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Lokaliteten har siden søknad om utvidelse 
ble levert i 2005, hatt en variabel 
sykdoms- og produksjons-historie. Av 
utsettet våren 2007 ble det registrert stor 
dødelighet på grunn av PD / PGI, med tap 
av en betydelig andel av fisken.  
 
Produskjonstallene for vår-07 utsettet 
viste størst dødelighet i de innerste 
merdene, og lavest i dei to ringene i den 
ytterste delen av anlegget. Dårlig 
miljøforhold med lange strømstille 
perioder og redusert oksygen-
konsentrasjon i anlegget kan være en 
forklaring. 
 
Tilveksten i de ulike merdene var også 
svært variabel og den samvarierte med 
dødeligheten. Det var en god korrelasjon 
mellom dødelighet og tilvekst, slik at 
felles bakenforliggede årsak er sann-
synlig.  
 
Tilvekst er vurdert som EGI (Ewos 
growth indeks), der verdiene i de ulike 
merdene lå mellom 75 til 109. En EGI 
over 100 er regnet som normal tilvekst.  
 
Figur 19. Samlet dødelighet i prosent i de 
ulike merdene i anlegget med hensyn på 
sykdommene PD og PGI (øverst) og en 
klar negativ sammenheng mellom vekst 
(EGI) og dødelighet (nederst). 
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Den innerste delen av anlegget består av et rammenalegg med 6 stk 25 x 25 m merder, mens den 
ytterste delen består av 2 stk sekskantete merder med omkrets på 144 m. Både PD og PGI synes å ha 
rammet hardest i den innerste delen av anlegget, der også veksten var desidert dårligst. Her er en 
høyere mengde fisk pr areal enn den ytre delen av anlegget. Analysen av vekst og dødelighet er hentet 
fra Staveland mfl. (2008), og dersom dette tilfellet av sykdom tilskrives at anlegget ikke har optimale 
miljøforhold for fisken, vil det også bety at dagens anlegg har en betydelig risiko for spredning av 
disse sykdomsagensene til miljøet ved eventuelle framtidige tilsvarende sykdomstilfeller. Den påviste 
samanheng mellom dødelighet og vekst er ikke er årsakssammenheng, men begge forhold samvarierer 
på grunn av en felles bakenforliggende åresak, - nemlig sykdom. 
 
DAGENS ANLEGG OG LAKSELUS 
 
Lokaliteten Munkholmen er ingen ”luselokalitet”, og det har generelt vært lave tellinger av lus på 
fisken de to siste utsettene på lokaliteten (figur 20). I 2009 ble det ikkje gjennomføret en eneste 
lusebehandling, og så langt i 2010 er det kun utført pålagte fellesavlusinger, og også da lå antallet 
under grensen for avlusing. Under avlusing i januar 2010 ble det benyttet Salmosan, og effekten var 
meget god med 95-100% reduksjon i antall bevegelige og kjønnsmoden hunnlus. Vårbehandling i april 
ble foretatt med Alphamax , og også denne gangen var det meget god effek med lave lusetall siden. 
Det benyttes leppefisk med svært god effekt på Munkholmen, og lusetallene har vært holdt lave i 
anlegget. Fortsatt drift vil ikkje medføre noen endring i disse forholdene. 
 

• Fortsatt drift ventes å ha liten negativ virkning på lakselus-situasjonen i området  
 

 

 
Figur 20. Samlet oversikt over telling av lus på de to siste utsttene av fisk på lokaliteten Munkholmen. 
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VIRKNING AV VIDERE 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 sørligere arter vil opptre stadig oftere her nord. De 
siste ti årene har vi hatt en betydelig økning i frekvensen av varme somre 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. 
 
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 hovedfaktor. 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 
med over 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 av 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 trådformede 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. 
 
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.  
 
Uansett videre eller utvidet drift ved lokaliteten Munkholmen, vil videre klimaendring eller økende 
klimavariasjon sannsynligvis medføre at tareskogens sammensetning og utbredelse lokalt vil endres. 
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen virkning på temperatur i sjøen  
 
 
VIRKNINGER PÅ NATURMILJØET I STRANDSONEN 
 
Forholdene i strandsonen ved Munkholmen synes i liten grad påvirket av eksisterende anlegg 
(Eilertsen & Johnsen 2010). Det marine naturmiljøet som ble undersøkt i september 2009 ved 
Munkholmen og Munkaneset var tilsynelatende friskt og upåvirket, med dominans av flerårige 
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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. 
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen videre virkning på strandsonen i området  
 
 
VIRKNINGER PÅ NATURMILJØET UNDER ANLEGGET  
 
Særlig den innerste delen av dagens anlegg ligger i et område med relativt dårlig kapasitet til å 
nedbryte organisk stoff. De foretatte MOM-B undersøkelser under de to anleggsdelene viser at det 
tidvis er en betydelig miljøbelastning, samtidig som den innerste delen også har en relativt dårlig 
gjenhentingsevne. Det forklares ved liten bunnstrøm i området, mens vannutskiftingsstrømmen 
gjennom merdene sannsynligvis er bedre. Ved maks belastning i september 2008 var det tilstand 3 
under begge anleggsdelene (Brekke mfl 2008). Bunntopografien under dagens anlegg er ikke optimal i 
og med at den innerste delen av anlegget ligger over et undersjøisk dalføre, og den ytterste delen ligger 
over tilnærmet flat bunn. På grunn av den dårlige bunnstrømmen er det sedimenterende forhold, og 
bunnsedimentet er derfor finkornet med høy andel silt og leire under hele anlegget. 
 
Dagens produksjon ved Munkholmen har en betydelig påvirkning på lokalitetens bunnsedimenter ved 
tilførsler av organisk stoff, og særlig gjelder dette den innerste delen. Tilførsler av næringssalter til 
miljøet blir mer fortynnet og synes ikke å ha påvirket strandsonen ved Munkholmen.  
 

• Fortsatt drift ventes å ha middels negativ virkning på naturmiljøet under anlegget  
 
VIRKNING FOR NATURRESSURSER  
 
De viktigste naturressursene i området ved Munkholmen er knyttet til fiske og havbruk, med 
gyteområder for fiskebestander og fiskeriområde midtfjords, samt at regionen generelt har gode vilkår 
for oppdrett. Fortsatt drift endrer ikke på dagens forhold i området, men eksistensen av et anlegg har 
en liten virkning både på villfisk og for utøvelsen av fiskeriinteressene, selv om disse er geografisk 
atskilt i gjeldende kommuneplan. Små, og ikke drivverdige skjellsandforekomster utgjør ingen 
konflikt.  
 

• Fortsatt drift ventes å ha liten negativ virkning på naturressursene i området 
 
VIRKNING FOR SAMFUNNSINTERESSER 
 
Anlegget ved Munkholmen ligger med sine oppankringer og sitt beslaglagte areal i det samme område 
som det omsøkte anlegget vil bli liggende. For de fleste samfunnsinteressene vil en fortsatt drift ikke 
bety noen virkning utover det en allerede opplever i dag. Det er betydelig trafikk til og fra anlegget og 
anleggets synlighet og fysiske tilstedeværelse utgjør et element i landskapet. 
 
Dersom det bygges flere hytter i områdene like øst for Munkholmen, vil likevel den samlete virkning 
av anleggets eksistens kunne bli litt mer negativ, siden det da er flere som vil være influert av det. På 
den annen side er det like naturlig å anta at antall fartøy og fiskere som driver fiske lokalt vil bli 
ytterligere redusert i årene som kommer, slik at den samlete virkning på fiskeinteresser i området vil 
bli mindre enn i dag. Samlet sett er det derfor antatt at en fortsatt drift ved Munkholmen vil kunne ha 
en liten negativ virkning på naturressurser og samfunnsinteresser, og ikke noe mer utover det en 
allerede har i dag.  
 

• Fortsatt drift ventes å ha liten negativ virkning på samfunnsinteresser i området 
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VIRKNING FOR VERNEINTERESSER OG PLANSTATUS  
 
Lokaliteten Munkholmen er avsatt til formålet i gjeldende kommuneplan, og verneinteressene i 
områdene er vurdert å ha ”liten til middels verdi”. De tre naturreservatene for sjøfugl i området har 
regional verdi, og lokaliteten ligger sannsynligvis nær utvandringsruten for laksesmolt fra det 
nasjonale laksevassdraget Suldalslågen. Fortsatt drift endrer ikke på dagens forhold, og eneste mulige 
virkning vil kunne være en liten tilførsle av lakselus til utvandringsruten for smolt fra Suldal. Samlet 
sett vurderes ikke anlegget å ha noen virkning for verneinteresser i regionen.  
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen virkning på verneinteresser i regionen  
 
 
OPPSUMMERING AV 0-ALTERNATIVET  
 
Fortsatt drift ved dagens anlegg vil samlet sett ha en liten negativ virkning på naturmiljø, 
naturressurser og samfunnsinteresser, og med mellom liten og middels verdi for disse tema, blir det en 
samlet sett liten negativ konsekvens ( - ) (tabell 13). Dette er dagens situasjon, og det blir da ingen 
endring i forhold til denne. 
 
Tabell 13. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø, naturressurser og 
samfunnsinteresser ved fortsatt drift ved dagens anlegg = 0-alternativet  
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Naturmiljø  -------------------------- 
             � 

-------------------------------------------------------- 
                           � Liten negativ (-) 

Naturressurser -------------------------- 
              � 

-------------------------------------------------------- 
                                � Liten negativ (-) 

Samfunn -------------------------- 
         � 

-------------------------------------------------------- 
                               � Liten negativ (-) 

Planstatus og 
verneinteresser 

-------------------------- 
          � 

-------------------------------------------------------- 
                                    � Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
VIRKNINGER AV OMSØKT UTVIDELSE AV MUNKHOLMEN 
 
Den omsøkte utvidelsen utgjør en økning i produksjon på 50 % fra dagens nivå, samt etablering av et 
nytt anlegg basert på en rekke av ringer spredd over et vesentlig større areal. Det nye anlegget med 
sine syv ringer på rad, vil dekke en samlet strekning på 630 x 90 meter innenfor oppankringsrammene, 
med en ferdselsforbudssone på 20 meter utenfor og en fiskeforbudssone på 80 m utenfor det igjen. 
Innenfor oppankringsrammene blir anleggets areal således på 56 700 m², på 87 100 m² med 
ferdselsforbud og til sammen 240 700 m² med fiskeforbudssone. Dette utgjør nesten en kvart km².  
 
Dagens anlegg med ti stk 25 x 25 m² bur i indre del, dekker et samlet areal på 6 250 m², kun med 2-3 
m brede gangveier mellom merdene, og de to ytre åttekantete ringene med diameter på omtrent 45 m 
ligger inntil hverandre. Samlet merdareal for det eksisterende anlegget er på 9 550 m², hvorav 
stålanleggets ti merder utgjør 6 250 m². I det nye anlegget vil det bli etablert 160 meters ringer med 
med en innbyrdes avstand på 40 meter. Det nye anlegget vil ha et samlet merdareal på 14 300 m².  
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VIRKNING PÅ NATURMILJØET 
 
Organisk belastning lokalt under anlegget 
 
Omfang av sedimentasjon og akkumulering av organisk materiale under merdanlegg i sjø avhenger av 
flere variabler (se figur 21): 

• produksjonens omfang betyr mye for selve slamproduksjonen 
• konsentrasjon av tilførsler pr arealenhet  
• hastigheten på vannstrømmen bidrar til å spre tilførslene ut over større områder 
• avstanden til bunn bidrar også til spredning av tilførslene  
• den biologiske nedbrytingen av materialet på bunnen kan fjerne deler av belastningen. 

 
Totalproduksjon og samlet fôrbruk vil være 50 % større i det utvidete anlegget, og omsøkt nytt 
merdareal dekker et areal som er ca 45 % større enn dagens situasjon. Dagens eksisterende stålanlegg 
sine ti bur dekker et samlet overflateareal der merdene alene utgjør 90 % av arealet. Det nye anlegget 
med 40 meter mellom hver ring, har en tilsvarende ”dekningsgrad” på under 60 %. 
Tilførselsbelastning pr. areal i det nye anlegget blir da redusert til 2/3 i forhold til i det gamle 
anleggets stålrammedel. Også de to ytterste ringene i dagens anlegg ligger i hverandre, slik at 
”dekningsgraden” under denne delen av anlegget vil være betydeleg høyere sammenliknet med det 
nye anlegget.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Skisse for 
sedimentasjon og 
akkumulering av 
organisk materiale under 
merdanlegg i sjø. 
Sedimentasjonens 
akkumulering og omfang 
på bunnen avhenger av 
flere variabler, der 
produksjonens omfang 
betyr mye, hastigheten på 
vannstrømmen og 
avstanden til bunn og 
bunnens skråning  bidrar 
til å spre tilførslene på et 
større areal. 

Bunn-
strøm

Sprednings-
strøm

Vannutskiftings-
strøm

Sedimentering
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Nedbrytning

Utfôring

Slamproduksjon
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Sørlige ende av den nye rekken med ringer vil ligge omtrent der stålrammeanlegget ligger i dag, og 
der MOM-B undersøkelsene viser overbelastning og langsommere gjenhenting av forholdene på bunn 
enn under ytre del av dagens anlegg. Nordre del av omsøkt anlegg ligger sannsynligvis med betydelig 
bedre bunnforhold enn under dagens ytre del, siden de tre nordligste ringene blir liggende over et 
undersjøisk ”nes” der det skrår jevnt videre nedover mot fjordens dypområde i vest. Selv om 
bunnstrømmen under hele det nye anlegget sannsynligvis er beskjeden, bidrar forholdene i nord 
likevel til at belastningen lokalt blir betydelig redusert (figur 22).  
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Figur 22. Skisseav det 
nye anlegget sammen 
med plassering av 
eksisterende todelte 
anlegg 

 
 
Havforskningsinstituttet har gjennomført en toårig studie over en produksjonssyklus og undersøkt 
spredning av organisk materiale, sedimentasjonsrater og bunndyr langs en tre km lang gradient ut fra 
et lakseanlegg på en dyp lokalitet i Hordaland (Kutti & Olsen 2007). De viser til at de dyr som lever 
på bunnen i norske fjorder vanligvis er begrenset av tilgang på mat, og at tilførslene av næring i form 
av fekalier og spillfôr fra akvakultur utgjør et ekstra næringstilbud, og bidrar til å øke tettheten av 
bunnlevende dyr (figur 23). Dette medfører videre at bunndyrsamfunnet i områdene like ved siden av 
anlegg er i stand å bryte ned betydelig større mengder organisk stoff enn naturlige tilførsler. 
 

 
Samlet sett vil en derfor anta at bunnforholdene under den nordre halvdelen av anlegget er vesentlig 
bedre enn forholdene under dagens anlegg. I det nye anlegget vil belastningen pr bunnareal i 
gjennomsnitt blir redusert til 2/3 av dagens belastning, og enda mer i sør der hele stålrammeanlegget 
ligger i dag. Dette tilsier at den organiske belastningen på bunnen under det nye anlegget vil bli 
vesentlig mindre enn under dagens anlegg, i hovedsak fordi belastningen blir spredd over et større 
areal. Det antas derfor at den lokale virkningen av organisk belastning under det nye anlegget blir 
middels positiv vurdert i forhold til 0-alternativet. 
 

• Et nytt anlegg ventes å ha middels positiv virkning på bunnforholdene under anlegget  
• Med ned mot liten verdi gir dette liten positiv konsekvens ( + ) 

 
  

 
Figur 23. Tetthet (A), 
biomasse (B) og antall 
arter (S) av bunndyr 
større enn 1 mm på 
seks stasjoner langs en 
3 km lang gradient ut 
fra anlegget ved 
maksimum utfôring (fra 
Kutti & Olsen 2007) 
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Næringssaltbelastning - lokalt og regionalt aspekt på strandsone / sukkertare 
 
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 utslippet på 260 kg løst fosfor fra hver merd, en samlet 
utslipp på under 0,5 µg P/l i gjennomsnitt. Dersom en imidlertid bare vurderer netto vanntransport i 
dominerende strømretning på sør med omtrent 70.000 m³/m² gjennom anlegget, blir det likevel store 
volumer som fortynner tilførslene. Selv dette utgjør en netto gjennomgang av vann pr mnd på over 
100 milliarder liter, og en netto konsentrasjonsøkning på maksimalt 2 µg P/l i gjennomsnitt pr merd.  
 
Disse tilførslene vil fortynnes raskt 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 sørover, slik at det aller meste vil bli tilført Ryfylkebassenget og ført ut av området.  
 
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 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 med 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 kanskje så mye som 1/3 av tidevannsstrømmen 
ytterst i munningen.  
 
Utslipp fra et slikt anlegg vil derfor utgjøre i størrelsesorden maksimalt 1-2 µg P/l i fjordsystemet i 
månedene med størst utslipp. Dagens anlegg bidrar med to tredeler av dette, og når fjordsystemet 
dessuten har kapasitet til å fortynne det og frakte det vekk, så må denne utslippsøkningen på under 0,5 
µg P/ansees som ikke målbar og ei heller med noen målbar virkning på det lokale marine naturmiljøet.  
 
Måleseriene utført av Havforskningsinstituttet gjennom en årrekke viser at næringsinnholdet i kyst- og 
fjordområdene på Vestlandet er tilnærmet uendret de siste 30 årene, til tross for den voksende 
havbruksnæringen, og konsentrasjonene tilsvarer næringsfattige forhold vurdert etter SFTs 
klassifikasjonssystem for vannkvalitet, og til å være i området mellom tilstand I = meget god og II = 
god vannkvalitet. En kan således ikke snakke om ”overgjødsling” av fjordområdene, men lokale 
tilførsler til innestengte sjøområder kan likevel føre til lokalt forhøyede konsentrasjoner.  
 
Det er framsatt å være en sammenheng i økning i næringstilførsler fra havbruk og tilbakegangen i 
tareskog og særlig sukkertaren langs Vestlandet. Tilbakegangen av sukkertare ble først observert på 
Skagerak-kysten, der det for øvrig ikke er oppdrettsaktivitet, og de siste årene er det også påvist en 
tilsvarende tilbakegang oppover Vestlandskysten. Høye sommertemperaturer er ut fra en 
totalvurdering den enkeltfaktor som mest sannsynlig har utløst omfattende regional taredød, og kritisk 
høye temperaturer for sukkertare (over 19oC) er påvist både i 1997, 2002 og i 2006, med påfølgende 
taredød (SFT-rapport TA-2467/2008). Sukkertare er en art med nordlig utbredelse, og den sørlige 
grensen for utbredelse synes nå å flyttes oppover kysten ettersom sjøtemperaturene øker.  
 
I Rogaland er tilstanden for sukkertare dårligst mellom og innenfor de store øyene i Boknafjorden, 
men med god til moderat tilstand på mer eksponerte strømsterke steder. I 2005-2007 var imidlertid 
tilstanden dårlig på de fleste stedene, mens det i 2007 og 2008 ble påvist ung sukkertare og i 2008 var 
det vokst fram god sukkertarevegetasjon mange steder. Både i Hardangerfjorden og i Boknafjorden er 
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det betydelig oppdrettsaktivitet, men det synes ikke å være et direkte samsvar mellom tilstedeværelse 
av oppdrettslokaliteter og fravær av sukkertare. Det finnes både områder uten sukkertare og uten 
påvirkning av oppdrett, men også områder med oppdrett og med god sukkertarevegetasjon. Det må 
derfor antas å være en annen og mer dominerende faktor enn de jevnt økende tilførslene fra 
havbruksnæringen som forklarer disse variasjonene i forekomst og tilbakegang av sukkertare, jfr. 
temperatur vurderingene ovenfor.  
 
Et nytt anlegg vil ligge mer spredt, og selv om det bidrar med 50 % større tilførsler, vil virkningen 
derfor lokalt sannsynligvis ikke bli målbar i forhold til dagens situasjon og 0-alternativet. 
 

• Et nytt anlegg ventes ikke å ha noen virkning på næringssaltbelastning i området 
• Med liten til middels verdi gir dette ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 
 
Spredning av sykdomsfremkallende organismer  
 
Lokaliteten Munkholmen har ikke noen ”god” sykdoms- eller produksjonshistorie de siste årene, der 
både PD og PGI gjorde betydelige innhogg i vår 2007-utsettet, og gav dårlig vekst på den fisken som 
overlevde. Dette skyldes sannsynligvis perioder med dårlig vannutskifting og dermed potensielt 
stressende lave oksygenkonsentrasjoner særlig i stålanlegget, der store mengder fisk var samlet på et 
lite område. Slike perioder med lengre strømstille kan opptre ved særlig stille og kalde perioder 
vinterstid, men har enda større effekt dersom de opptrer på høsten når temperaturen i sjøen er høy og 
fiskebiomassen er større.  
 
Med den aktuelle plasseringen av det nye anlegget med retning mellom sørsørøst – nordnordvest, vil 
ca 65 % av vannutskiftings-vannmassene (15 m dyp) og ca 30 % av overflate-vannmassene (5 m dyp) 
passere på tvers av anlegget. Dette viser at denne plasseringen vil være gunstig med hensyn på 
vanngjennomstrømming i merdene (Staveland 2010).  
 
Strømmålinger våren 2010 ved ytre og nordre del av planlagt anlegg, viste at strømbildet på lokaliteten 
var tydelig tidevannsstyrt, med 2-4 strømtopper i døgnet og korte perioder med svakere strøm 
innimellom (Staveland 2010). Både på 5 m og 15m dyp var det ”svært lite” innslag av strømstille 
perioder i løpet av måleperioden. Til sammen ble det på 5 m dyp registert tilnærmet strømstille i 
perioder på 2,5 timer eller mer i kun 2,1 % av måleperioden, og det var bare 4 perioder med tilnærmet 
strømstille (under 2 cm/s) som varte så lenge som 2,5 timer i løpet av hele måleperioden. Tilsvarende 
var det tilnærmet strømstille på 15 m dyp i 3,1 % av tiden, og det var bare 5 perioder med strømfart 
under 2 cm/s, som varte så lenge som 2,5 timer i løpet av måleperioden (tabell 14).  
 
Tabell 14. Beskrivelse av strømstille på lokaliteten Munkholmen som antall observerte perioder av en 
gitt varighet med strømhastighet mindre enn 2 cm/s. Lengste strømstille periode er også oppgitt. 
Måleintervallet er 10 min, og målingane er utført i perioden 18. mars - 14. april 2010 (fra Staveland 
2010). 
 

Måledyp < 2,5 timer 2,5 - 6 timer 6 - 12 timer Lengste periode 
5 meter 73 4 0 4,7 t 

15 meter 102 5 0 5,8 t 
 
Et slikt strømbilde viser at selv om strømmen ikke var spesielt sterk, så er vannmassene sjelden i ro i 
lengre perioder. Dette, sammen med at det nye anleggets fiskebiomasse vil være vesentlig mer spredt 
enn i det nåværende anlegget, vil trolig bidra til å redusere stresset på fisken, og dermed risiko for 
stressutløst sukdom på fisken i anlegget. Det er er mulig at det nettopp er lengre strømstille perioder 
med betydelig oksygendropp i kombinasjon med store fiskemengder samlet på små areal, som kan 
utløse sykdom på enkelte lokaliteter (Staveland mfl. 2008). Et nytt anlegg med bedre strømforhold og 
lavere tetthet av fisk ventes å få middels positiv virkning med hensyn på spredning av sykdom. 
 

• Et nytt anlegg ventes å ha middels positiv virkning med hensy på sykdomsspredning  
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Spredning av parasitter som lakselus  
 
Fra tidlig på 1990-talet er det observert at store mengder ung sjøaure har vandret tilbake til bekker, 
elver og elvemunninger langs norskekysten, alt fra slutten av mai. Dette skyldes høye infeksjoner av 
lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Vinteren var tidligere trolig en ”flaskehals” i livssyklusen til 
lakselusen, siden laksen var til havs og bestanden av lakselus i stor grad ble opprettholdt av de 
sjøaurene som ikke overvintret i vassdragene. I tillegg til fiskene som nå står i merder i fjordene året 
rundt, har det også vært betydelige mengder med rømt oppdrettslaks i fjordane og langs kysten. 
 
Bestandene av lakselus i fjordene og i kystsonen har derfor vært uvanlig høye gjennom vinteren etter 
at fiskeoppdrett fikk et stort omfang. Teoretiske beregninger har vist at selv ved lave infeksjoner vil 
oppdrettslaksen kunne holde oppe en bestand av lakselus som er mange ganger større enn det de 
naturlige bestandene av anadrom laksefisk kunne. En rekke undersøkelser har påvist at de høyeste 
infeksjonene av lakselus på villfisk forekommer nettopp i områder med høy fiskeoppdrettsaktivitet (fra 
Kålås.mfl 2010). 
 
Det er gjort forsøk der laksesmolt er behandlet med middel som hemmer lakselusen, og det har vist 
seg at både overlevelse og tilvekst normalt har vært betydelig bedre for de behandlede smoltene enn 
for de ubehandlede. Dette viser at lakselusen har hatt skadelige effekter på bestander av laks. Mange 
laks- og sjøaurebestander i områder der det er målt høye infeksjoner på sjøauresmolt, gikk også sterkt 
tilbake på 1990-tallet, slik som i Hardangerfjorden (fra Kålås & Urdal 2007).  
 
De første systematiske registreringene av lakselus på sjøaure ble utført på Sotra og i Hardangerfjorden 
fra 1992, men fra 1997 er overvåkingen utført tilnærmet årlig fra tidlig i juni til seint i juli i Hordaland. 
Tilsvarende undersøkelser er utført fra 1998 i Rogaland og fra 1999 i Sogn & Fjordane. Etter dette har 
kyst- og fjordstrøkene på hele strekningen Egersund til Stad med få unntak vært overvåket på en 
ensartet måte, og er den lengste overvakingsserien for lakselus i landet.   
 
Tilslag av lakselus i et anlegg oppstår hovedsakelig fra luselarver som renner med strømmen gjennom 
anlegget, det vil si ekstern smitte. For kystnære lokaliteter vil kyststrømmen være viktig i denne 
sammenhengen, mens for fjordlokaliteter vil hovedstrømbildet i fjorden spille en viktig rolle. Ved 
ekstern smitte kan luselarver spres over store avstander. Det er ellers vist at internsmitte fra eget 
anlegg sjelden er viktig i å forklare hvorfor noen anlegg får lus mens andre er mindre utsatt. Anlegg 
som ligger på tvers av strømmen på lokaliteter med gode strømforhold i områder med mye 
lakseoppdrett vil derfor som regel være mest utsatt for lakselussmitte.    
 
Lokaliteteen Munkholmen er ikke noen ”luselokalitet” fordi vannstrømmene kommer innenfra 
Hervikfjorden og den innenforliggened Skjoldastraumen, der det ikke er oppdrettsanlegg. Dersom 
smittepresset i det omsøkte anlegget blir tilsvarende som i eksisterende anlegg, vil en utvidelse 
medføre 50 % økning i antall fisk / verter for lakselus, og i teorien derfor 50% økning i produksjon av 
lakseluslarver.  
 
Men siden den planlagte produksjonsøkningen på lokaliteten vil skje på bekostning av redusert 
produksjon på andre lokaliteter, - lokaliteter som kanskje har et større lusepress, vil den lokale 
økningen av lakselus trolig ikke medføre noen samlet regional økning i lakselussmitte, heller tvert 
imot. Munkholmen ligger ikke i utvandringsruten for villsmolt fra de indre lakseelvene i Ryfylke, men 
med sørgående vannstrøm gjennom anlegget, vil eventuelle lakseluslarver bli ført sørover mot 
områder som kan være viktigere for utvandring av smolt.  
 

• Et nytt anlegg ventes å ha ingen til liten negativ virkning på lakselus forholdene  
• Flytting av produksjon fra annen lokalitet vil kunne ha en liten positiv virkning 
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Mulighet for behandling av store merder 
 
Det vil være viktig å vurdere hvorvidt man kan få gjennomført vellykkete badebehandlinger på det 
utvidede anlegget ved bruk av skjørt og/evt. presenning, der strømforholdene må gjøre dette mulig.  
 
Det siste året har antall badebehadlinger i oppdrettsanlegg langs Vestlandskysten øket betydelig da det 
er tiltagende nedsatt følsomhet og resistens mot det orale avlusingsmiddelet ”Slice”. For optimal 
medisinering (badebehandling) mot lakselus i et anlegg, må en derfor bruke ”skjørt” rundt merden 
eller ”lukket pressening” under- og  rundt merden. I arbeidsprosessen som inngår i å montere og 
demontere skjørtet/presenningen, og under selve medisineringen, er en avhengig av at det er strømstilt 
eller er meget svak strøm i lokalitetsområdet. Hvor lang tid denne arbeidsprosessen tar varierer fra 
anlegg til anlegg avhengig av hvor trente personalet er og type utstyr som blir nyttet i prossessen. I 
tabell 15 har en sett på hvor høy andel en har av perioder på 4 timer eller mer der strømmen er under 7 
cm/s. Dette er ikke noe eksakt grense for hva disse arbeidsprosessene krever ved badebehandling av en 
merd, men er en oversikt over hvor ofte en kan forvente at det er mulig å få utført arbeidsprosesser 
som krever meget svak strøm. 
 
På 5 m dyp ved Munkholmen ble det i måleperioden registrert til sammen 34 perioder med strømfart 
under 7 cm/s som varte så lenge som 4 timer (75,3 %), og de to lengste periodene var på henholdsvis 
57,8 og 30,7 timar. Dette vil si at det i løpet av måleperioden på ca 4 veker ved Munkholmen, hadde 
det trolig vært mulig å utført badebehandlinger i ca ¾ del av perioden. Dette tyder på at det ikke vil 
være problem å få ”avlust” hele anlegget i løpet av få dagar i forbindelse med de ulike synkrone 
fellesavlusingene. På 15 m dyp ved Munkholmen ble det i måleperioden registrert til sammen 19 
perioder med strømfart under 7 cm/s som varte så lenge som 4 timer (87,5 %), og de to lengste 
periodene var på henholdsvis 70,0 og 68,0 timer.  
 

• Lokaliteten Munkholmen er veldig godt egnet til å kunne gjennomføre badebehandling 
 
Tabell 15. Beskrivelse av strømperioder under 7 cm/s (”badebehandlingsvindu”) på lokaliteten 
Munkholmen, angitt som antall observerte perioder av en ulik lengde Lengste periode er også angitt. 
Måleintervallet er 10 min, og målingene er utført i perioden 18. mars – 14. april 2010 (fra Staveland 
2010). 
 

Måle- 
dyp 

< 4 
timer 

4 –  8  
timer 

8 – 12  
timer 

12 - 24  
timer 

24 – 36  
timer 

36 – 48  
timer 

48 – 60  
timer 

60 – 72  
timer 

Lengste 
periode 

5 m  47 14 5 7 7 0 1 0 57,8 t 

15 m  15 5 2 3 3 0 3 3 70,0 t 
 
 
Tilførsler av kjemikalier og farmaka til miljø 
 
I dag er det i all hovedsak bruk av lakselusmidler som utgjør anleggenes bruk av medisin og 
kjemikalier. Omfang avhenger av hvor ofte man må behandle fisken, som selvsagt avhenger av hvor 
utsatt for smitte anlegget er, og med hvilken suksess man behandler fisken. I avsnittet foran er det 
vurdert som sannsynlig at et nytt anlegg ikke vil være mer utsatt for lakselussmitte, og at anlegget har 
gode muligheter for å gjennomføre vellykkete behandlinger. Det antas derfor at det nye anlegget i ikke 
vil ha større behov for medisinering pr kilo fisk produsert enn dagens anlegg. Ved Munkholmen ble 
det ikke foretatt avlusninger i hele 2009, og i 2010 er det bare de lovpålagte avlusningene som er 
gjennomført. 
 
Anlegget i seg selv vil ha et omtrent 45 % større areal, men samtidig færre enheter å behandle. Siden 
behandlinger er avhengig av å holde konsentrasjonen av virkestoff over en viss tid, vil en anta et større 
anlegg ha behov for tilsvarende større mengder virkestoff i hver behandling. Et nytt anlegg ventes ikke 
å bruke mer kjemikalier pr mengde fisk. 
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Genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk fra rømming – nasjonalt aspekt 
 
Oppdrettslaks har de siste 30 årene vært selektert for økt veksthastighet og andre fordelaktige 
egenskaper for oppdrettssituasjonen. De er derfor forskjellige frå de ville laksene både i genetiske 
markører og i deres økologiske egenskaper (Hindar & Diserud 2007). 
 
Studier i Oselven tidlig på 1990-tallet viste at opptil 80% av gytegropene kunne være gytt av rømt 
oppdrettslaks (Lura 1995). Etter studie av gyting av rømt oppdrettslakshunner i 6 elver på Vestlandet i 
3-4 år, konkluderte Lura (1995) med at den rømte oppdrettslaksen hadde like stor gytesuksess som den 
ville når tettheten av villaks var lav, men at gytesuksessen til oppdrettslaksen avtok når tettheten av 
vill gytelaks var middels eller høy. Virkningen av rømt oppdrettslaks blir således større i fåtallige 
bestander som er redusert.  
 
Oppdrettslaks gyter med varierende suksess i naturen, og deres avkom vokser raskere enn sine ville 
søsken i elven, men har dårligere overlevelse. Og kontrollerte forsøk har vist at også over en hel 
generasjon har avkom av oppdrettslaks dårligere overlevelse, og dermed returnerer en lavere andel av 
disse tilbake til barndommens elv fra oppholdet i havet. I bestander der innslaget av gytende 
oppdrettslaks er lite, vil disse effektene også være små. Der innslaget av oppdrettslaks er større, vil 
effekten være at avkom etter oppdrettslaks og blandingsavkom etter ville og opprettsfisk etter hvert vil 
dominere. Selv dersom videre innblanding av oppdrettslaks stanses, vil virkningene kunne være 
langvarige (Hindar & Diserud 2007). 
 
Skjellkarakterer og tidsmessig fangstfordeling indikerer at mesteparten av den rømte oppdrettslaksen 
som blir fanget i det ordinære laksefisket i sjø og elv har rømt som smolt/postsmolt året før (Sægrov & 
Urdal 2006). 
 
Større enheter inneholder flere fisk enn dagens anlegg med flere og mindre enheter. Havari / uhell får 
da større konsekvens, men risikoen for rømming fra et nytt anlegg er mindre enn fra et eldre. 
Rømmingstallene fra Fiskeridirektoratet viser en klar trend, rømmingsrisiko fra nye anlegg er 
vesentlig mindre enn for eldre anlegg.  
 

• Et nytt anlegg ventes å ha liten positiv virkning med redusert risiko for rømming  
 
 
Annen økologisk påvirkning, f.eks marin villfisk  
 
Oppdrettsanlegg trekker til seg villfisk som sei, som spiser seg opp på spillfôr fra anlegget. Et 50 % 
større anlegg i form av mer produksjon og tilsvarende økning i utfôring, vil gi mulighet for å tiltrekke 
seg flere sei. Men den omsøkte utvidelsen skal også skje i nytt anlegg spredd over et større areal. 
Konsentrasjonen av spillfôr vil derfor være mindre i et større område. Det er derfor ikke uten videre 
mulig å vurdere viriningen i omfang av dette. 
 
Sannsynligvis vil da en samlet 50 % økning i utfôring helt eller delvis oppveies av spredning av 
anlegget over et betydelig større areal, slik at det ikke vil bli noen merkbar endring i mengden villfisk 
eller deres kvalitet. 
 

• Et nytt og spredt anlegg ventes å ha liten  negativ virkning på villfisk i området 
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Samlet vurdering av virkning og konsekvens for naturmiljø  
 
Et nytt og større anlegg ventes å gi følgende virkninger for naturmiljø, basert på ovenstående 
vurderinger (tabell 16), og sett i forhold til 0-alternativet der fortsatt drift i dagens anlegg er 
utgangspunktet. For flere av enkeltelementene kan det ventes positive virkninger, da knyttet til 
sykdomsspredning og mindre belastning på bunnarealene.   
 
Tabell 16. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø ved nytt og utvidet 
anlegg – omsøkt hovedalternativ 
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Marine naturtyper 
 

-------------------------- 
              � 

-------------------------------------------------------- 
                                       � Ubetydelig ( 0 ) 

Marin flora og 
fauna  

-------------------------- 
     � 

-------------------------------------------------------- 
                                                     � Liten positiv ( + ) 

Villfisk -------------------------- 
     � 

-------------------------------------------------------- 
                              � Liten negativ (-) 

Biomangfold  
på land 

-------------------------- 
                  � 

-------------------------------------------------------- 
                                         � Ubetydelig ( 0 ) 

Laksevassdrag -------------------------- 
  � 

-------------------------------------------------------- 
                                  � Ubetydelig ( 0 ) 

Rødlistearter -------------------------- 
  � 

-------------------------------------------------------- 
                                         � Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
VIRKNING PÅ NATURRESSURSER 
 
Et nytt anlegg vil i liten grad påvirke områdets verdi for havbruk, siden det allerede ligger et anlegg på 
lokaliteten, og dermed båndlegger dette områder.  
 
Det nye anlegget med sine syv ringer på rad, vil dekke en samlet strekning på 630 meters lengde, og 
ha en samlet fiskeforbudssone på nesten en kvart km². Dette vil beskytte en ressurs mot fiske over et 
relativt stort lokalt område, slik at for denne naturressursen isolert sett må båndleggingen av arealet 
ansees positiv. For øvrige naturressurser ansees det ikke å være noen virkning. Eventuell redusert 
kvalitet på villfisk rundt anlegget er vurdert under samfunnsinteresser med hensyn på fiskeri-
interesser. 
 

• Et nytt anlegg ventes å ha liten positiv virkning på naturressurser 
 
Tabell 17. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturressurser ved nytt og 
utvidet anlegg – omsøkt hovedalternativ 
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Fiske og 
havbruk 

-------------------------- 
                 � 

-------------------------------------------------------- 
                                                         � Liten positiv ( + ) 

Løsmasser -------------------------- 
    � 

-------------------------------------------------------- 
                                        � Ubetydelig( 0 ) 

Kystvann  -------------------------- 
                   � 

-------------------------------------------------------- 
                                        � Ubetydelig( 0 ) 
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VIRKNING PÅ SAMFUNNSINTERESSER 
 
Visuell dominans – konsekvens for landskapsvudrering 
 
Et nytt anlegg med ringer vil være vesentlig større i utbredelse, og selv om de ulike enhetene ligger så 
spredd at de kan oppfattes som enkelte objekter, vil et slik anlegg samlet sett oppfattes som en 
betyedlig struktur i fjordlandskapet. Anlegget ved Munkholmen vil imidlertid ligge delvis langs med  
landkonturene ved Munkholmen, og inntrykket skjermes dermed inn mot land (se figur 24). Sett fra 
land vil det imidlertid være liten skjerming, og anlegget kan oppfattes som en stor struktur land (se 
figur 25). Virkningen på landskapet vil være lokal, og med videre utbyging av hytter i områdene på 
land innenfor Munkholmen, vil den visuelle virkningen være middels negativ. 
 

• Et nytt anlegg ventes å ha middels negativ virkning på landskapet lokalt 
• Med liten til middels verdi, gir dette liten negativ ( - ) konsekvens for landskapet 

 

 
 

Figur 24. Et tilsvarende Marine Harvest anlegg med 6 ringer, oppankret i Tysnes kommune i 
Hordaland. Anlegget er her sett fra sjøsiden og ligger skjermet mot land 
 
Friluftsliv og turisme 
 
Med videre utbyging av hytter i området, vil det også bli en tilsvarende økning i ferdsel på sjøen med 
småbåter. Et stort anlegg med sine sikkerhetssoner, vil også virke begrensende på lokal ferdsel med 
småbåter og for generell bruk av området lokalt.  Anlegget ligger imidlertid langs med land, slik at 
ferdsel på tvers av anlegget i all hovedsak i dag går i områder som vil bli liggende på nord- og 
sørsiden. 
 

• Et nytt anlegg ventes å ha middels negativ virkning på lokalt friluftsliv og ferdsel  
• Med ned mot liten verdi, gir dette liten negativ ( - ) konsekvens  

 

 
 

Figur 25. Dette er samme anlegget som i figur 23, men sett ovenfra landsiden.  
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Samsvar med kommuneplan  
 
Plassering av et nytt anlegg er optimalisering mellom de ulike brukerinteressene i fjorden. Som 
utgangspunkt ligger kommuneplanen for Tysvær kommune, vedtatt i kommunestyret den 27. 
november 2007. Den skisserer tre hovedinteresser for arealbruk i det aktuelle området i Hervikfjorden 
(figur 26):  
• Et oppankringsfelt for båter til og fra Kårstøanlegget på vestsiden av fjorden ut til djupålen, 
• Et trålfelt som følger selve djupålen i Hervikfjorden innover,  
• Et fellesområde for blant annet akvakultur på østsiden av fjorden ved Munkholmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26. Kommune-
plan for Tysvær med 
de ulike avsatte 
arealer i Hervik-
fjorden. Omsøkt 
anlegg vil både med 
hensyn på overflate-
anlegg og  
oppankring holde seg 
utenfor trålfeltet 
midtfjords.   
 
Kommuneplanen med sin arealdel fordrer at de ulike brukergrupper holder seg til de dertil avsatte 
områder. Kommuneplanen er vedtatt etter en omfattende høringsrunde, der alle parter er gitt anledning 
til å komme med sine merknader. Det gjelder både akvakulturinteressene, fiskeriinteressene og også 
havnemyndighetene. Omsøkte anlegg ligger innenfor området avsatt til formålet.  
 

• Det omsøkte anlegget kommer i seg selv ikke i konflikt med kommuneplanen. 
 
Fiskeriinteresser  
 
Både det omsøkte anlegget og fortøyningene mot vest er lagt til arealene som i kommuneplanen er 
avsatt til formålet. Siden en eventuell konflikt med trålfelt vil være direkte og fysisk, fordi eventuelle 
oppankring inn i dette området vil forhindre tråling på dette arealet, har Marine Harvest Norway AS 
valgt ikke å legge sine oppankringer inn i dette trålfeltet. Trålfeltet midtfjords vil således ikke bli 
berørt, og det bør derfor ikke være noen konflikt mellom fiskeriinteressene og det nye anlegget. 
Trålingsaktivitet i fjorden må imidlertid være mer aksomme i dette området for å unngå 
oppankringselementene, men med dagens teknologi for posisjonering burde dette ikke medføre noe 
problem. Redusert kvalitet på villfisk i områder rundt fiskeanlegg kan være et problem, men ved et 
nytt anlegg med mye mer spredt produksjon, vil virkningen ikke bli så mye større enn i dag.  
 

• Et nytt anlegg ventes å ha liten / ingen virkning for de lokale fiskerier 
• Med liten til middels verdi gir dette ubetydelig konsekvens ( 0 )  
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Farleder og ferdsel 
 
Konflikt med ferdsel ansees også å være liten. Alle oppdrettsanlegg skal merkes etter forskriftene med 
lys og radarreflektor, og det vil bli avmerket på sjøkart. Det omsøkte anlegget ligger dessuten i rød 
sektor for alle de omkringliggende lyktene, og ligger godt øst for hovedleden midtfjords. Oppankring 
av anlegget vil likevel kunne ligge på sjøbunn omtrent 200 m under farleden som går langs fjordens 
overflate. Dette ansees også å burde være problemfritt, selv om dette er et nokså trafikkert område. 
 
Omsøkte plassering av anlegg er diskutert med og akseptert av Kystverket og Karmsund Havnevesen. 
Det er ingen konflikt med oppankringsområdet på motsatt side av fjorden, siden dette ligger mer enn 
en kilometer unna og på motsatt side av fjorden for nærmeste planlagt oppankringsfeste. 
Arealbegrensingen for oppankringsfeltet følger langs vestsiden av fjorden (figur 21) og nord for 
Munkholmen går grensen mot sørvest og svinger således bort fra både planlagt oppdrettsanlegg og 
også vekk fra trålfeltet midtfjords. Siden det heller ikke kan være aktuelt å ankre opp fartøy i sonen for 
trålfelt, da også dette ville være i direkte konflikt med fiskeriinteressene, vil trålfeltet da være som en 
buffersone mellom oppankring av fartøy i vest og oppdrettsanlegg i øst. Det planlagte 
oppdrettsanlegget vil dermed ikke være til hinder for oppankring i det dertil avsatte oppankrings-
området.   
 

• Et nytt anlegg ventes ikke å ha noen virkning på ferdsel i Hervikfjorden 
• Det blir ubetydelig konsekvens ( 0 ) for farleder og ferdsel 

 
 
Mulige nærhet til / konflikt med kulturminner og verneinteresser 
 
Det er ingen kjente kulturminner i sjø ved Munkholmen. Potensialet er heller ikke vurdert som stort, 
og anlegget vil i hovedsak bli liggende i samme område som dagens anlegg.  
Et nytt og større anlegg, med økt ferdsel til og fra både ved leveranse av smolt, fôrleveranser og 
henting av slaktefisk, vil ikke ha noen virkning på verneinteressene i regionen. Til det er avstanden for 
stor.  
 

• Et nytt anlegg ventes ikke å ha noen virkning på kulturminner eller verneinteresser  
• Med middels verdi blir dette ubetydelig konsekvens ( 0 ) 
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Samlet vurdering av nytt og utvidet anlegg  
 
Sett i forhold til 0-alternativet, med fortsatt drift ved dagens anlegg, er  virkningene ved en utvidelse 
vurdert til liten negativ konsekvens ( - ) for landskap og friluftsliv/turisme, grunnet anleggets 
betydelige størrelse og dets båndlegging av areal med ferdselsbegrensing og adgang for fritidsfiske. 
For de øvrige interessene er konsekvensene vurdet som ubetydelige ( 0 ) (tabell 18). 
 
Tabell 18. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for samfunnsinteresser ved nytt og 
utvidet anlegg – omsøkt hovedalternativ 
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Landskap -------------------------- 
           � 

-------------------------------------------------------- 
                        � Liten  negativ ( - ) 

Friluftsliv 
og turisme 

-------------------------- 
        � 

-------------------------------------------------------- 
                     � Liten  negativ ( - ) 

Ferdsel og 
kommunikasjon 

-------------------------- 
        � 

-------------------------------------------------------- 
                                    � Ubetydelig ( 0 ) 

Fiskeriinteresser -------------------------- 
          � 

-------------------------------------------------------- 
                                  � Ubetydelig ( 0 ) 

Akvakultur -------------------------- 
                       � 

-------------------------------------------------------- 
                                       � Ubetydelig ( 0 ) 

Kulturminner -------------------------- 
   � 

-------------------------------------------------------- 
                                         � Ubetydelig ( 0 ) 

Verneinteresser -------------------------- 
           � 

-------------------------------------------------------- 
                                         � Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
OPPSUMMERING AV UTVIDET ANLEGG  
 
Et utvidet anlegg vil ha stor variasjon i virkning, og de ulike forhold er gjennomgått. Samlet sett vil 
overgang til et nytt anlegg med ringer gi en betydelig positiv konsekvens for naturmiljø, samtidig som 
en økning i mengde fisk gir grunnlag for en noe mindre endring i negativ virkning på miljø. Men for 
samfunnsinteressene vil et betydelig større båndlagt område gi en negativ konsekvens (tabell 19). 
 
Tabell 19. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø, naturressurser og 
samfunnsinteresser ved nytt anlegg, sett i forhold til 0-alternativet.  
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Naturmiljø  -------------------------- 
             � 

-------------------------------------------------------- 
                                                  � Liten positiv ( +) 

Naturressurser -------------------------- 
              � 

-------------------------------------------------------- 
                                              � Liten positiv ( +) 

Samfunn -------------------------- 
         � 

-------------------------------------------------------- 
                                � Liten negativ ( - ) 

Planstatus og 
verneinteresser 

-------------------------- 
          � 

-------------------------------------------------------- 
                                       � Ubetydelig ( 0 ) 
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 AVBØTENDE TILTAK / OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
 
Når en eventuell konsesjon gis for et tiltak som dette, skjer dette etter en forutgående behandling der 
prosjektets positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser, blir vurdert opp mot 
hverandre. Tiltaket skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for 
de ulike interessene. Det er derfor viktig at både etableringen av og selve tiltaket gjennomføres med de 
mulige avbøtende tiltak som med rimelighet kan være aktuelle.  
 
 
NATURMILJØ 
 
Fôrspill bør reduseres, både for å begrense mengde villfisk rundt anlegget, men også for å begrense 
tilførsler av næringsstof og organisk stoff til miljøet.  
 
God kontroll med lakselus i anlegget er viktig, og særlig vinterstid, for å redusere belastning på 
utvandrende laksesmolt på våren. Sjøauren oppholder seg i fjorden utover sommeren, og bør også 
sikres lavest mulig belastning på sommeren. 
 
 
NATURRESSURSER 
 
Anlegget vil ikke påvirke naturressursene i området, og et foreslås derfor heller ikke avbøtende tiltak.  
 
 
SAMFUNNSINTERESSER 
 
Anlegget vil få en betydelig utbredelse, men det er ikke ønskelig med redusert synligher ved bruk av 
nøyrale farger eller lignende. Dette fordi det også er betydelig ferdsel i nærliggende sjøområder, der 
synlighet er viktig for å unngå kollisjon. Det finnes eksempler på båter som har gått på anlegg, med 
tilhørende risiko for rømming av fisk, slik at standard merking og synlighet ansees tilstrekkelig.  
 
 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
Det er gjennomført både strandsonekartlegging og resipientundersøkelser ved Munkholmen. Det 
ansees ikke nødvendig med annen overvåking enn de rutinemessig pålagte MOM-B 
lokalitetsundersøkelsene ved maksimal belastning i anlegget.  
 
Oppdrettsnæringen i Ryfylket har gått sammen om et tiårs program for overvåking av vannkvalitet og 
strandsoner i hele regionen. Dette ansees tilstrekkelig til å dekke behovet også for lokaliteten 
Munkholmen. 
 
For den daglige drift av anlegget vil det imidlertid være svært nyttig med en kombinasjon av 
kontinuerlige oksygen- og strømmålinger i begge ender av det nye anlegget.  
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