
  

 

  
Steinmolo til Matresøyna 

i Masfjorden kommune,  

Hordaland fylke 
 

 
 

 

Konsekvensutredning for  

marine forhold, forurensing,  

biologisk mangfold og naturressurser 
 

 

 
R 
A 
P 
P 
O 
R 
T 

 
  

      Rådgivende Biologer AS   1427 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Rådgivende Biologer AS  
 

 
RAPPORTENS TITTEL: 

Steinmolo til Matresøyna i Masfjorden kommune, Hordaland fylke. 

Konsekvensutredning for marine forhold, forurensing, biologisk mangfold og naturressurser. 

 

FORFATTERE: 

Mette Eilertsen, Erling Brekke, Arne Staveland & Bjarte Tveranger 

 
OPPDRAGSGIVER: 

COWI 

 

OPPDRAGET GITT:        ARBEIDET UTFØRT:           RAPPORT DATO: 

September 2010 2010-2011 3. mai 2011 

 

RAPPORT NR:            ANTALL SIDER:                   ISBN NR: 

1427 78 sider ISBN 978-82-7658-841-5 

 

EMNEORD:  

- Konsekvensutredning 
- Utfylling i sjø 

- Biologisk mangfold 

- Strømmålinger 

 

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS 

Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen 

Foretaksnummer 843667082-mva 

Internett : www.radgivende-biologer.no  E-post: post@radgivende-biologer.no 
Telefon: 55 31 02 78  Telefax: 55 31 62 75 

 

 

 
 

 

Forsidefoto: Strandsone ved Storematre og utsikt mot Matresøyna i Matre i Masfjorden kommune 
september 2010.  

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1427 

 

4 

FORORD 
 
BKK planlegger en utvidelse av eksisterende kraftverk i Matre og i den forbindelse skal det tas ut ca 

300 000 m
3
 steinmasser. Masfjorden kommune ønsker å benytte steinmassene til å lage steinmolo fra 

Storematre til Matresøyna og det antas at moloen vil kunne ta opp ca 260 000 m
3
 av steinmassene.  

 

Tiltaksområdet til planlagt steinmolo omfatter arealer som blant annet er tiltenkt landbruk og 

friluftsområder og er ikke avsatt til denne type virksomhet i gjeldende kommuneplan. Et planprogram 
for endring av reguleringsplan for Matre ble vedtatt i Masfjorden kommunestyre juni 2010 og 

planprogrammet redegjør for hvilke forhold som skal utredes videre i reguleringsplanen. Innledende 

vurderinger i forbindelse med forprosjekt for etablering av molo og konsekvenser av steinfylling ble 

utarbeidet av Asplan Viak i desember 2009 (Henriksen & Slettemark 2009) og COWI i mai 2010 
(Soldal & Johnsen 2010). 

 

Rådgivende Biologer AS er på oppdrag fra COWI bedt om å utarbeide nødvendig 
dokumentasjonsgrunnlag og konsekvensvurdering for arbeidet videre med planframlegg til endring av 

reguleringsplan.  

 

Det er foretatt omfattende feltundersøkelser i forbindelse med denne utredningen høsten 2010 og 
vinteren 2011. Strandsone- og sjøsoneundersøkelser ble utført den 23. og 24. september 2010, mens 

det ble samlet inn sediment og bunnfauna fem steder i Matresvågen den 14. oktober 2010. 

Strømmålinger ble utført i en høst- og vintersituasjon henholdsvis i perioden 14. oktober - 15. 
november 2010 og 21. februar – 21. mars 2011. Hydrografiske transekter i vannsøylen ble målt tre 

steder ved utsett og opptak av strømmålere. 

 
Analyse av sediment er gjennomført i regi av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS avd. Bergen. Guro Eilertsen og Christine Johnsen har sortert bunnfaunaprøvene, og 

Marine Bunndyr AS ved Cand. scient. Øystein Stokland har artsbestemt dyrene.  

 
Rådgivende Biologer AS takker COWI ved Oddmund Soldal for oppdraget, samt Jan Olav Fosse hos 

Havforskningsinstituttet for god assistanse og leie av båt i forbindelse med feltarbeidet.  

 
Bergen, 3. mai 2011. 
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SAMMENDRAG 
 
Eilertsen, M., E. Brekke, A. H. Staveland & B. Tveranger 2011 

Steinmolo til Matresøyna i Masfjorden kommune, Hordaland fylke.  

Konsekvensutredning for marine forhold, forurensing, biologisk mangfold og naturressurser. 
        Rådgivende Biologer AS, rapport 1427, 78 sider, ISBN 978-82-7658-841-5. 

 

Rådgivende Biologer har på oppdrag fra COWI utført en undersøkelse av marine forhold, 
forurensning, biologisk mangfold og naturressurser i Matre, Masfjorden kommune, med en 

konsekvensutredning. Feltarbeid ble utført i tidsrommet september-november 2010 og februar-mars 

2011.  

 

TILTAKET 
 
BKK planlegger en utvidelse av eksisterende kraftverk i Matre og i den forbindelse skal det tas ut ca 

300 000 m
3
 steinmasser. Masfjorden kommune ønsker å benytte steinmassene til å lage steinmolo fra 

Storematre til Matresøyna og det antas at moloen vil kunne ta opp ca 260 000 m
3
 av steinmassene. 

Området utgjør ca 30 daa, der omtrent 25 daa berører sjøområdene og 5 daa berører land. 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

MATRESFJORDEN 

 
Matresfjorden er en relativt dyp og smal fjordarm til Masfjorden og er rundt 194 meter på det dypeste. 

I Matresvågen er det relativt grunne forhold med dybder på 20-40 meter fra indre deler av vågen til 

vest for Matresøyna, hvor det skrår middels bratt ned til 165 meters dyp ca 250 meter fra Matresøyna. 

Terskelen til Masfjorden er ca 70 meter dyp og ligger ved Duesundøy, ca 20 km fra Matre. De gode 
dybdeforholdene i fjorden og den åpne forbindelsen utover til store og dype fjordbasseng, medfører 

gode utskiftingsforhold og en stor resipientkapasitet i fjorden. I tillegg bidrar også vannføringen i 

Matreselva og i utløpet fra kraftverket til BKK i Matre til en betydelig vannutskifting i overflatelaget i 
indre deler av fjorden. 

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

 

Innerst i Matresfjorden, i sundet mellom Storematre og Matresøyna ble det ikke registrert prioriterte 

naturtyper eller rødlistede arter i litoral- og sublitoralsonen. Det ble for øvrig registrert et noe fattig 

arts- og individmangfold av makroalger og makroinvertebrater på hardbunn i litoral- og 
sublitoralsonen, hvor artene er vanlige og representative for distriktet. I sedimentet ble det registrert en 

tilsynelatende upåvirket bunnfauna med et rikt arts- og individmangfold som også er vanlig og 

representativt for distriktet. Det er ikke registrert noe gyteområde for fisk innenfor tiltaks- og 
influensområdet i Matre. 

 

 Samlet sett har marint biologisk mangfold liten verdi.  

 

FISKERI- OG HAVBRUKSINTERESSER 
 

Havforskningsinstituttet har to landanlegg, et matfisk- og et settefiskanlegg lokalisert i Matredal. 

Landanleggene har en kapasitet på 400.000 stk fisk, og sjøvannsforsyningen har sitt inntak på 90 
meters dyp sørvest for Matresøyna. De har også to sjøanlegg lokalisert i fjorden, der stamfisk-

lokaliteten ved Matreberget innerst i Matresfjorden ligger mindre enn 200 meter fra tiltaksområdet. 

Den andre lokaliteten ligger ved Knappen i Solheim i Masfjorden og begge lokalitetene er godkjent 
for 780 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) hver. Anlegget ved lokaliteten Matreberget er planlagt 

flyttet til ny, fast lokalitet ved Smørdal, ca 1,2 km vest for Matresøy, fra 1.1. 2012. I tillegg har 

Fiskekultur AS en matfisklokalitet ved Lysebugen i Matresfjorden med en kapasitet på 975 tonn MTB. 
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Matreelva er åpen for fiske av laks og sjøaure mellom 1. juli og 15. september. Først på 2000-tallet var 

den årlige fangsten av sjøaure rundt 400-450 kg, mens fangsten av laks i elva må betegnes som 

sporadisk. Ved utløpet av kraftverket er det tillatt å fiske laks og sjøaure hele året.  
  

 Samlet sett er det store verdier knyttet til fiskeri- og havbruksinteresser i influensområdet til 

planlagt steinmolo til Matresøyna i Matre. 

 

VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERING  

 

VIRKNING AV 0-ALTERNATIVET 

 

Den kanskje viktigste endring for fjordmiljøet uten planlagt steinmolo, vil være eventuelle framtidige 
temperaturøkninger som følge av mulige klimaendringer, med mulig virkning på både redusert 

islegging vinterstid og mulige endringer i makroalge- og taresamfunn i fjorden. Samtidig vil økende 

snømengder i fjellet kunne gi økte vårflommer til fjorden. Anlegget ved lokaliteten Matreberget er 
planlagt flyttet, og det vil medføre redusert utslipp og belastning på bunnen i området nordøst for 

Matresøy, og trolig noe bedret tilstand. Ved Smørdal vil etablering av nytt anlegg føre til om lag 

tilsvarende høyere belasting på bunnen lokalt i anleggsområdet der.  
 

 0-alternativet medfører sannsynligvis liten negativ virkning på marine forhold i indre deler av 

Matresfjorden. Flytting av anlegg vil gi lokalt middels positiv virkning på bunnen i området 

som blir fraflyttet og tilsvarende middels negativ virkning i tilflyttingsområdet, i sum 

ubetydelig eller svakt positiv virkning for indre del av fjordsystemet. 

 Liten negativ virkning og oppunder middels verdi gir liten negativ konsekvens (-). 

 

VIRKNINGER AV ANLEGGSFASEN TIL NY STEINMOLO  

 
Utsprengte steinmasser som blir fylt i sjø og sprengsteinfyllinger vil medføre et betydelig 

avrenningspotensiale for både steinstøv og sprengstoffrester. De mest finpartikulære delene vil kunne 

bli spredd over betydelige områder i fjorden. Spredning av finpartikulært materiale i anleggsfasen 
medfører liten til middels negativ virkning på makroalge- og taresamfunn i indre deler av 

Matresfjorden. Makroalger og tare er følsomme for sedimentasjon og nedslamming da de fine 

partiklene reduserer algenes feste på hardbunn og hindrer spiring av små rekrutter (Moy mfl. 2008). 

For bunndyrsfauna vil spredning av finpartikulært materiale sannsynligvis ha en kortvarig liten negativ 
virkning, da faunaen stort sett lever nedgravd i sedimentet. Avbøtende tiltak vil kunne redusere disse 

negative konsekvensene. 

 
Tilførsler av blant annet steinstøv vil kunne medføre middels til stor negativ påvirkning på fisk i 

oppdrettsanlegg i nærheten. Lokaliteten Matreberget som ligger i influensområdet, ca 200 meter 

nordøst for planlagt steinmolo, er i bruk i dag, men anlegget er planlagt flyttet i løpet av 2011. Det er 

likevel en godkjent lokalitet, og utfyllingsarbeidet vil påvirke mulighetene for eventuell drift på 
lokaliteten i anleggsfasen. Likeledes kan vill anadrom fisk i området bli middels negativt påvirket av 

steinstøv og sprengstoffrester, spesielt i tidene rundt oppvandring av gytefisk om høsten og utvandring 

av smolt om våren fra Matreselva. Sjøvannsforsyningen til landanlegget til Havforskningsinstituttet vil 
også kunne påvirkes av steinstøv fra utfyllingsmassene. 

 

Eventuelle sprengningsarbeider under vann kan ha middels negativ virkning på fisk i nærområdet, og 
middels til stor negativ virkning på havbruksinteresser i Matresvågen. Også fisk i karanlegg på land 

kan bli negativt berørt av trykkbølger etter sprenginger i nærområdet. Sprengning vil kunne medføre 

middels negativ virkning på vill anadrom fisk, spesielt dersom denne skulle stå rundt elveosen, men 

også i noen grad inn mot utløpet av kraftverket, der det foregår sportsfiske etter laks og sjøaure hele 
året.  

 

Analysene av sediment fra tiltaksområdet viste svært lave til lave verdier av de fleste miljøgifter, 
bortsett fra forhøyete verdier av tjærestoff-forbindelsen Benzo(ghi)perylen og tributyltin (TBT) på 
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noen av stedene i sjøområdet mellom Matresøyna og Storematre. De forhøyete verdiene ble i 

hovedsak påvist utenfor selve tiltaksområdet, og det kreves dermed ikke særlige avbøtende tiltak på 

grunn av disse stoffene. Det er ikke noen stor fare for aktivisering og oppvirvling av forurenset 
sediment ved det forestående utfyllingsarbeidet, og det vil ha liten negativ virkning på marine forhold. 

Det vil imidlertid kunne medføre middels til stor negativ konsekvens på fisk dersom sporstoffer fra 

miljøgifter kommer inn i landanleggene via sjøvannsforsyningen til Havforskningsinstituttet.  
 

 

Samlet sett ventes det middels negativ virkning på marine forhold og fiskeri- og havbruk og med 
middels verdi medfører dette middels negativ konsekvens for marine forhold innerst i Matresfjorden. 

 

 Anleggsfasen kan medføre liten til middels negativ virkning på marint biologisk mangfold i 

Matre.  

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) i anleggsfasen. 

 Anleggsfasen kan medføre middels til stor negativ virkning på oppdrettslokalitet ved 

Matreberget, samt for sjøvannsforsyning til landanlegg i Matre. 

 Med stor verdi gir dette stor negativ konsekvens (- - -) i anleggsfasen. 

 

 

VIRKNINGER AV NY STEINMOLO 
 

Fyllingene og steinmoloen vil ha middels til stor negativ virkning på marint biologisk mangfold på 

hardbunn og bløtbunn i selve tiltaksområdet. Det utfylte området vil ha en annen overflate enn de 
opprinnelige naturlig forekommende overflatene i dette sjøområdet, men med tiden vil det skje 

naturlig påslag av marine organismer som tang og tare, rur og blåskjell, og etter hvert blir det også rom 

for andre organismer som er vanlig å finne på slike hardbunnshabitat.  

 

 Arealbeslag i strand og sjøsone vil ha middels til stor negativ virkning på marint biologisk 

mangfold og det eksisterende habitatet  

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 

En steinmolo til Matresøyna vil endre strømbildet i sundet i Matresvågen betydelig, selv med en 
planlagt båtpassasje som er ca 20 meter bred og 3 meter dyp.  I dag er strømbildet påvirket av tidevann 

og utstrømming av ferskvann fra Matreselva og kraftverk, og hovedstrømmen går vestover sør for 

Matresøyna og nordover langs østsiden av Matresøyna. Målinger viser at det er gode strømforhold i 
sundet, som også reflekteres i sedimentet som hovedsakelig består av sand. Endringer i strømforhold 

vil kunne påvirke avsetningsforhold både nord og sør for planlagt molo. Det ventes betydelig reduserte 

strømforhold nord for steinmolo, spesielt vil dette gjelde for overflatestrømmen som er sterkt påvirket 

av vannføringen fra kraftverket. Motsatt ventes det noe sterkere strømforhold sør for Matresøy, da 
strømmen fra både elv og kraftverk i større grad vil passere her. I tillegg vil det ved en utvidelse av 

kraftverket på Matre med større kapasitet bidra til tidvis sterkere strømforhold. 

 
Reduserte strømforhold kan medføre isdannelse i sjøområdet nord for steinmolo og kan medføre liten 

til middels negativ virkning på marin flora og fauna på hardbunn i strandsonen og øvre deler av 

sjøsonen ved at isen skraper vekk algevegetasjonen. 

 
Havforskningsinstituttet sin lokalitet ved Matreberget vil bli sterkt påvirket av reduserte strømforhold, 

noe som vil kunne medføre middels til stor negativ virkning for forholdene til fisk. 

 

 Endringer i strømforhold vil kunne ha liten til middels negativ virkning på marint biologisk 

mangfold hovedsakelig nord for planlagt steinmolo. 

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 Endringer i strømforhold vil kunne ha middels til stor negativ virkning på fisk på lokaliteten 

ved Matreberget. 

 Med stor verdi gir dette stor negativ konsekvens (- - -) 
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Etablering av steinmolo vil medføre svært endrete strømforhold, og endringer i sedimenterende 

forhold i sjøområdet vil være en naturlig følge av dette. Sør for planlagt steinmolo vil de gode 

strømforholdene generelt gi god utskiftning og trolig omtrent uendret sedimentasjonsrate, men det kan 
likevel ventes noe høyere sedimentering i dypområdet rett sør for steinmolo på grunn av det avstengte 

sundet og en bakevjeeffekt. 

 
Da en planlagt steinmolo vil medføre sterkt redusert strøm nordover, vil det resultere i en høyere 

sedimentasjonsrate og et mer finkornet sediment i sjøområdet på nordsiden av planlagt steinmolo. 

Sedimentet vil med tiden høyst sannsynlig bestå av hovedsakelig pellitt (silt og leire), samt en del 
organisk materiale på grunn av de reduserte strømforholdene. Samtidig vil sannsynligvis tilførsler av 

partikler reduseres noe da størstedelen av sundet blir avstengt og mindre materiale fra elven vil bli ført 

i denne retningen. Dette vil trolig kunne veie noe opp for reduserte strømforhold. Avløp som munner 

ut nord for steinmolo vil kunne ha liten til middels negativ virkning på sediment og bunnfauna med 
reduserte strømforhold. 

 

Endringer i sedimentasjonsforhold vil ha middels negativ virkning på bunnen ved oppdrettslokaliteten 
ved Matreberget i og med at de reduserte strømforholdene medfører mindre spredning og økt 

sedimentering av fôrrester og ekskrementer. Det vil være vanskelig å drive et merdanlegg ved 

Matreberget etter at planlagt molo er etablert. I følge Havforskningsinstituttet planlegges anlegget 
flyttet innen den 1.1.2012.  

 

 Endringer i sedimentasjonsforhold vil kunne medføre oppunder middels negativ virkning på 

marint biologisk mangfold nord for planlagt molo. 

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 
Endrede strøm- og utskiftningsforhold og sedimentasjonsforhold vil kunne medføre endringer av 

biologisk mangfold i sjøområdet. Hovedsakelig vil den største endringen skje nord for planlagt 

steinmolo hvor påvirkningen av tiltaket vil være størst. Det vil bli betydelig reduserte strømforhold, 
samt mindre estuarin sirkulasjon i nevnte område da ferskvannet fra Matreelven og produksjonsvann 

fra kraftverket vil gå hovedsakelig sør for Matresøyna og ut fjorden. Dette vil kunne medføre liten til 

middels negativ virkning på makroalgesamfunnet i sjøområdet, da artssammensetning og algesamfunn 

endrer seg med forhold som for eksempel eksponering, strøm, eutrofiering, temperatur og 
saltholdighet. 

 

Økt sedimentasjon vil generelt kunne ha liten til middels negativ virkning på bunnfauna, samt på 
makroalger og makroinvertebrater på hardbunn som er sårbare for nedslamming. 

 

 Endrede strøm- og utskiftningsforhold og sedimentasjonsforhold i området nord for planlagt 

steinmolo vil kunne ha liten til middels negativ virkning på marint biologisk mangfold. 

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 

En molo vil være en fysisk barriere som kan føre til endring i vandringsmønster for fisk. Moloen vil i 

stor grad sperre adkomsten nord for Matresøy, og fisken vil i større grad være avhengig av å gå inn på 

sørsiden, og samtidig ikke bli gående inne ved kraftverksutløpet. Utvandrende smolt vil også i praksis 
måtte gå samme sund sør for Matresøy, noe som kan gjøre smolten mer utsatt for predatorer i fjorden.  

 

 En molo vil ha en liten negativ virkning på vandringsmønster for anadrom fisk. 

 Med middels verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 

OPPSUMMERING AV STEINMOLOENS VIRKNING  

 

I anleggsfasen vil utfylling av sundet mellom Storematre og Matresøyna, samt tilførsler av steinstøv, 
slam og sprengstoffrester fra anleggsarbeidet være den største virkningen, mens det i driftsfasen vil 

være endringer i strømforhold og sedimentasjonsforhold som kan påvirke marine forhold i indre deler 

av Matresfjorden. Av marine forhold er det havbruksinteresser som har store verdier og blir i mest 

negativ grad påvirket av tiltaket.  
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Anleggsfasen vil samlet sett ha middels negativ virkning for marine forhold og havbruksinteresser, og 

med middels negativ konsekvens. Driftsfasen vil samlet sett ha middels negativ virkning for de marine 

forhold og havbruksinteresser i fjorden (tabell 1), som gir middels negativ konsekvens. 
 

Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for Matresfjorden i anleggsfasen og 

driftsfasen for ny steinmolo fra Storematre til Matresøyna. 
 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
Virkning 

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

Marine naturtyper ----------------------- 
    

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

Liten negativ (-) 
Liten negativ (-) 

Marint arts-

mangfold hardbunn 
----------------------- 
    

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

Liten negativ (-) 

Liten negativ (-) 

Marint arts-

mangfold bløtbunn 
----------------------- 
     

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

Liten negativ (-) 
Liten negativ (-) 

Fiskeri- og 
Havbruksinteresser 

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

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

Stor negativ (---) 
Stor negativ (---) 

Anleggsfasen 

Driftsfasen 
----------------------- 

                

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

Middels negativ (--) 

Middels negativ (--) 

 
 

AVBØTENDE TILTAK  

Avbøtende tiltak blir gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser både i 

anleggsfasen og ved senere drift av tiltaket med hensyn på marine forhold ved en etablering av 

steinmolo til Matresøyna. 
 

Undervannssprengninger vil kunne gi skader på livet i sjøen. Av hensyn til eventuelle oppdrettsanlegg, 

fisk og fugl i området, bør en unngå åpne ladninger og gjennomføre eventuelle undervannssprenginger 
med tildekkete og reduserte ladninger for å minimalisere skadevirkninger. Det bør under anleggsfasen 

være minst mulig stående fisk i anlegg i sjø og på land for å minimere skader på fisk. Sprengning bør 

unngås i periodene for oppvandrende sjøaure på ettersommer/høst og utvandrende smolt om våren.  

 
Ved utfylling i sjø vil både det stedegne sedimentet og finpartikler fra de utfylte massene kunne drive 

med strømmen utover Matresvågen og utover fjorden, samt mot oppdrettslokaliteten ved Matreberget 

som ligger like ved tiltaksområdet. Det vil derfor være viktig å etablere siltskjørt/gardin slik at det 
aller meste av disse massene sedimenterer nærmest mulig og helst i selve tiltaksområdet. Det vil også 

være aktuelt å vaske masser før deponering i sjø for å redusere spredningen av fine partikler i sjø. 

 
Dersom en skal opprettholde et mest mulig naturlig strømbilde med det inngrepet som skal gjøres er 

det trolig mest hensiktsmessig å ha båtpassasjen nærmest mulig Matresøyna, da det er her deler av 

hovedstrømmen går og strømmen renner sterkest i dag. Et alternativ kan også være å etablere to 

åpninger, en nær Matresøyna og en inn mot Storematre. Det vil kunne opprettholde et 
sirkulasjonsmønster i overflatevannet i sundet. Etablering av fylling med større åpning enn skissert vil 

kunne øke gjennomstrømmingen. 

 

BEHOV FOR SUPPLERENDE ELLER OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  

Etter etablering av planlagt molo vil det være behov for oppfølgende undersøkelser som fanger opp 

mulige virkninger av endringer i hovedsakelig strømforhold og sedimentasjonsforhold i Matresvågen. 

Dette vil omfatte undersøkelser av blant annet hydrografi, sedimentkvalitet, bunnfauna og 

strømforhold. For å kunne vurdere endringer i bunnforholdene må det foretas en referanseudersøkelse 
innen igangsetting av tiltaket. Dette er mest aktuelt i området nord for moloen, men helst også i sør. 
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PLANLAGT UTFYLLING TIL MATRESØYNA  
 

 

BKK planlegger en utvidelse av eksisterende kraftverk i Matre og i den forbindelse skal det tas ut ca 
300 000 m

3
 steinmasser. Masfjorden kommune ønsker å benytte steinmassene til å lage en steinmolo 

(vegløsning) fra Storematre til Matresøyna og det antas at moloen vil kunne ta opp ca 260 000 m
3
 av 

steinmassene (figur 1). Tiltaksområdet til planlagt steinmolo omfatter arealer som blant annet er 

tiltenkt landbruk og friluftsområder, og er ikke avsatt til denne type virksomhet i gjeldende 
kommuneplan. For å kunne etablere en molo mellom Storematre og Matresøyna, må dette arealet først 

omdisponeres. Det er allerede startet opp prosess med utarbeidelse av egen reguleringsplan for dette, 

og i samsvar med ny planlov fra 2009 (Miljøverndepartementet 2008) og forskrift om 
konsekvensutredninger (Miljøverndepartementet 2009) skal planer av et slikt omfang 

konsekvensutredes. Det er utarbeidet et eget planprogram for endring av reguleringsplan for Matre 

(Masfjorden kommune).  
 

 
 
Figur 1. Oversikt over planer for utfylling fra Storematre til Matresøyna i Matresfjorden. 
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INNLEDNING OM FJORDER SOM RESIPIENT 
 

Fjorder og poller er pr. definisjon adskilt fra de tilgrensende utenforliggende sjøområder med en 

terskel i munningen/utløpet. Dette gjør at vannmassene innenfor ofte er sjiktet, der dypvannet som er 
innestengt bak terskelen kan være stagnerende, mens overflatevannet hyppig skiftes ut fordi tidevannet 

to ganger daglig strømmer fritt inn og ut. Matresfjorden er resipient for den planlagte moloen fra 

Storematre til Matresøyna. Fjorden er dyp og stor, og en terskel ut mot Masfjorden på omtrent 178 m 

dyp sikrer en god utskifting av bassengvann i fjorden.  
 

“Overflatelaget” vil ofte kunne være preget av ferskvannstilrenning slik at det utgjør et varierende 

tykt brakkvannslag på toppen. Under dette finner vi “tidevannslaget” som er påvirket av det to ganger 
daglige inn- og utstrømmende tidevannet. I fjorder med dyp terskel (slik som i Matresfjorden) har man 

så gjerne et lag med mellomvann ned mot terskelen. Fra noen meter under terskelnivået finner vi 

“dypvannet”eller bassengvannet, som også ofte kan være sjiktet i et “øvre- og nedre- dypvannslag” 
grunnet forskjeller i temperatur, saltholdighet og oksygenforbruk.  

 

I det stabile dypvannet innenfor tersklene i store fjorder, er tettheten vanligvis større enn i det daglig 

innstrømmende tidevannet, og her foregår det to viktige prosesser. For det første forbrukes oksygenet i 
vannmassene jevnt på grunn av biologisk aktivitet knyttet til nedbryting av organisk materiale. For det 

andre skjer det en jevn tetthetsreduksjon i dypvannet på grunn av daglig påvirkning av det inn- og 

utstrømmende tidevannet. Dersom munningen er kanalformet, vil det inn- og utstrømmende tidevannet 
kunne få en betydelig fart, og påvirkningen på de underliggende vannmassene vil kunne bli stor. Når 

tettheten i dypvannet er blitt så lav at den tilsvarer tidevannets tetthet, kan dypvannet skiftes ut med 

tilførsel av friskt vann helt til bunns i bassenget.  
 

Vinterstid kan også tyngre og saltere vannmasser komme nærmere overflaten i sjøområdene langs 

kysten, fordi ferskvannspåvirkningen til kystområdene da er liten og brakkvannslaget blir tynnere. 

Dersom dette tyngre vannet kommer opp over terskelnivå, vil en kunne få en fullstendig utskifting av 
dypvannet innenfor terskelen. Hyppigheten av slike utskiftinger avhenger i stor grad av terskelens 

dyp,- jo grunnere terskel jo sjeldnere forekommer utskiftinger av denne typen. Den dype terskelen inn 

til Matresfjorden gjør at man trolig får fornying av bassengvannet en gang i året om våren og 
forsommeren da vannet normalt er tyngst (Gade og Furevik 1994). 

 

I bassengvannet, som altså finnes naturlig i alle fjorder under fjordens terskelnivå, vil balansen mellom 

disse to nevnte prosessene avgjøre miljøtilstanden i dypvannet. Dersom oksygenforbruket er stort, slik 
at oksygenet blir brukt opp raskere enn tidsintervallet mellom dypvannsutskifting, vil det oppstå 

oksygenfrie forhold med dannelse av hydrogensulfid i dypvannet. Under slike forhold er den 

biologiske aktiviteten mye lavere, slik at nedbryting av organisk materiale blir sterkt redusert. Motsatt 
vil en hele tiden ha oksygen i dypvannet dersom oksygenforbruket i dypvannet enten er lavt eller 

tidsintervallet mellom dypvannsutskiftingene er kort. Det er utviklet modeller for teoretisk beregning 

av balansen mellom disse to forholdene (Stigebrandt 1992). 
 

Alt organisk materiale som blir tilført et sjøområde, enten fra de omkringliggende landområder, fra det 

daglig innstrømmende tidevannet, eller fra sjøområdets egen produksjon av alger og dyr i 

vannmassene, bidrar til en sedimentasjon av dødt organisk materiale som legger seg på bunnen. Dette 
er en naturlig prosess, som kan øke i omfang dersom store mengder organisk materiale tilføres. 

Viktige kilder kan være kloakk eller for eksempel spillfôr og fekalier fra fiskeoppdrettsanlegg. Store 

eksterne tilførsler av organisk nedbrytbart materiale til dypvannet i sjøområdene vil imidlertid øke 
oksygenforbruket i dypvannet. Dersom oksygenet i dypet er brukt opp, vil sulfatreduserende bakterier 

fortsette nedbrytingen, og den giftige gassen hydrogensulfid (H2S) dannes. Dyreliv vil ikke 

forekomme under slike betingelser.  
 

Mange bassenger vil også fra naturens side ha en balanse som gjør at slike situasjoner vil opptre uten 

ekstra ytre påvirkning. Det behøver derfor ikke være et tegn på “overbelastning” at det forekommer 

hydrogensulfid i dypvannet og i sedimentene. I Matresfjorden vil det foregå et oksygenforbruk i 
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bassengvannet, men på grunn av det store volumet av bassengvann, vil reduksjonen gå sakte, og fordi 

terskelen inn til fjorden er så dyp, sikrer det utskifting av bassengvannet ned til bunns lenge før det 

oppstår oksygenfrie forhold i de dypereliggende vannmassene.  
 

Glødetap er et mål for mengde organisk stoff i sedimentet, og en regner med at det vanligvis er 10 % 

eller mindre i sedimenter der det foregår normal nedbryting av organisk materiale. Høyere verdier 
forekommer i sedimenter der det enten er så store tilførsler av organisk stoff at den biologiske 

nedbrytingen ikke greier å holde følge med tilførslene, eller i områder der nedbrytingen er naturlig 

begrenset av for eksempel oksygenfattige forhold. Innhold av organisk karbon (TOC) i sedimentet er 
et annet mål på mengde organisk stoff, og dette er vanligvis omtrent 0,4 x glødetapet. Den forventede 

naturtilstanden for sedimenter i sjøbasseng der det er gode nedbrytingsforhold ligger på rundt 30 mg 

C/g eller mindre.  

 
Sedimentprøver og bunndyrprøver fra de dypeste områdene i de undersøkte sjøbassengene gjenspeiler 

derfor disse forholdene på en utfyllende måte. Basseng som har periodevis og langvarige oksygenfrie 

forhold, vil ikke ha noe dyreliv av betydning i de dypeste områdene, og vil dermed ha en sterkt 
redusert nedbryting av organisk materiale på bunnen. Da vil innholdet av ikke-nedbrutt organisk 

materiale være høyt i sedimentprøver. Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet oversiktlige 

klassifikasjonssystemer for vurdering av disse forholdene. 
 

 

METALLER OG TUNGMETALLER 
 

Akkumulering av metaller og tungmetaller i sediment vil kunne virke som en stresskilde for 

organismer i eller nær bunnen. Stoffer som skilles ut fra bunnstoff på båter vil ofte inneholde 

tungmetaller som tinn, sink, bly, arsen og tidligere kobber eller kvikksølv. Felles for disse stoffene er 
at de er giftige for det marine miljø, der særlig kobber er giftig for marine planter, bunnlevende dyr og 

fisker. Kvikksølv og kadmium er ansett å være de mest giftige tungmetallene. Begge kan gi skader på 

nervesystem, nyrer og foster/fødselsskader ved eksponering. Kvikksølv akkumuleres og 
oppkonsentreres i næringskjeden og kan overføres fra mor til foster hos pattedyr. Kvikksølv er sterkt 

partikkelbundet og kan akkumulere i svært høye verdier i bunnsediment. Kvikksølv i miljøet 

forefinnes i forskjellige former og forbindelser, og det vil skifte mellom disse avhengig av skiftende 
miljøforhold. Denne evnen til å inngå i forskjellige forbindelser gjør kvikksølv til en særlig utstabil og 

lite kontrollerbar miljøgift. 

 

Husholdningsspillvann og overvann i det kommunale avløpsvann kan være betydelige kilder til 
miljøgifter, deriblant tungmetaller som kadmium, kobber, nikkel og sink. Industriell metallproduksjon 

(jernverk, sinkverk, aluminiumverk, osv), verkstedindustri og skipsindustri (verft, slipper, 

båtbyggerier, huggerier, sandblåsing, osv) er de viktigste kildene for utslipp i havneområder. Den 
generelle havnetrafikken bidrar også til forurensing. Malingfabrikker har blant andre vært betydelige 

kilder for kvikksølvutslipp og bly (blymønje), og bunnstoff fra båter har tilført miljøet både kvikksølv, 

kobber og tinnorganiske forbindelser. Kvikksølv, bly og kadmium er også mye benyttet i batterier. 

Kadmium er mye benyttet i overflatebehandling av metaller (galvanisering) og inngår i mange 
legeringer.  

 

TJÆRESTOFFER (PAH) 
 

PAH-stoffene (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er en samlebetegnelse for organiske 

forbindelser bestående av et varierende antall benzen-ringer (2 til 10). Løselighet og nedbrytbarhet 

reduseres med økende antall benzen-ringer. PAH-stoffene er potensielt giftige, 
reproduksjonsskadelige, kreftfremkallende og/eller arvestoffskadelige (mutagene). De fettlipofile 

egenskapene gjør at PAH-stoffer lett absorberes i akvatiske organismer og kan konsentreres i 

næringskjedene. Sammensetningen av de ulike PAH-komponentene er av betydning for giftighetsgrad. 
Ved høy temperatur og forbrenning dannes det ”lette” enkelt sammensatte PAH-stoffer med få 

alkydgrupper/benzenringer, og disse er relativt ufarlige, som f. eks fenantren, antrasen og pyren. Ved 

ufullstendig forbrenning av f. eks olje, koks og kull dannes de ”tyngre” komponentene som er svært 
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høyaktive og karsinogene, f. eks benzo(a)pyren og dibenzo(a,h)anthrasen. Disse stoffene er ofte høyt 

alkylerte og har molekyler med mange kondenserte femringer. 

 
Tjærestoffer (PAH) dannes ved alle former for ufullstendig forbrenning (vulkanutbrudd, skogbranner, 

brenning av avfall, vedfyring, fossilt brensel, o.l.). Tjærestoffer (PAH) i sediment fra havneområder 

skriver seg fra bl.a. ufullstendig forbrenning av organiske stoffer, f. eks fossile brensel (olje, kull og 
koks). PAH kan også knyttes til kull- og sotpartikler fra fyring og drivstoffprodukter, og til 

tungindustri som f. eks aluminium og ferrolegering. Skipsverft og boreplattformer er også kilde for 

PAH-forurensing. Kreosot og bek er hhv tungoljefraksjonen og restproduktet ved destillasjon av 
steinkulltjære, og begge har hatt stor anvendelse i Norge (aluminiumsindustri, alsfaltproduksjon, 

impregnering, etc). Steinkulltjæren var tidligere et biprodukt fra steinkull (anthracenkull) benyttet ved 

de mange gassverkene i byene langs kysten. 

 

KLORORGANISKE FORBINDELSER (PCB) 

 

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er akutt giftige i store 
konsentrasjoner, kreftfremkallende, tungt nedbrytbare (persistente) og bioakkumulerende. De finnes 

ikke naturlig i miljøet og stammer utelukkende fra menneskelige aktiviteter. Det finnes ca. 200 

forskjellige PCB-varianter, hvorav de høyest klorerte forbindelsene er mest giftige og tyngst 
nedbrytbare. PCB har høy fettløselighet og lagres i fettrike deler av organismer og oppkonsentreres i 

næringskjeder. PCB lagres og overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til 

foster, samt via morsmelk. 

 
PCB er akutt giftig for marine organismer. Akutt giftighet for pattedyr er relativt lav. Selv i små 

konsentrasjoner har PCB kroniske giftvirkninger både for landlevende og vannlevende organismer. 

PCB settes for eksempel i sammenheng med reproduksjonsforstyrrelser hos sjøpattedyr. PCB kan i 
tillegg medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. 

Ulike PCB-forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft, skade forplantningsevnen og fosteret. 

PCB har også vist negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling. 

 
PCB stammer fra mange ulike kilder. PCB-holdige oljer er blitt brukt i isolasjons- og 

varmeoverføringsoljer i elektrisk utstyr, som i store kondensatorer og transformatorer, hydrauliske 

væsker, smøreoljer og vakumpumper. PCB har også inngått i bygningsmaterialer som fugemasse, 
isolerglasslim, mørteltilsats og maling. PCB-forbindelser er blitt spredt i miljøet ved utskiftning av 

PCB-holdig olje, ved utstyrshavarier, ved riving av utstyr, bygninger o. l. PCB ble forbudt å bruke i 

1980, men på grunn av den tidligere, allsidige bruken finnes PCB-holdig materiale overalt i vårt 
samfunn. 

 

DDT 

 

DTT tilhører også gruppen persistente klororganiske forbindelser og er en miljøgift som hører til 
gruppen hormonhermere. Dette betyr at den påvirker hormonsystemet til unaturlig utvikling av både 

organer og egenskaper. Hormonbalansen hos mennesker og dyr blir påvirket og gir opphav til 

hormonliknende effekter. Påvirkningen kan skje ved at de etterlikner, øker eller hemmer virkningen av 

hormoner. DDT er også kreftfremkallende. 
 

DTT finnes ikke naturlig i miljøet og stammer utelukkende fra menneskelige aktiviteter. Bruken av 

DDT ble sterkt begrenset i 1969 og totalforbudt i Norge i 1988, men ble tidligere mye brukt som et 
effektivt insektmiddel mot ulike sykdommer og epidemier. DDT ble også av samme årsak brukt av 

bøndene til å spraye avlingene. 

 

TRIBUTYLTINN (TBT) 
 

Tributyltinn (TBT)- og trifenyltinnforbindelser (TFT) er kunstig framstilte tinnorganiske forbindelser. 

Stoffene er tungt nedbrytbare og kan oppkonsentreres i organismer. De er meget giftige for mange 
marine organismer. De er klassifisert som miljøskadelige og giftige for mennesker. Den mest kjente og 
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irreversible effekten er misdannelse av kjønnsorganer, med sterilisering og økt dødelighet til følge. 

Det er konstatert forhøyede nivåer av TBT i blåskjell og purpursnegl. Det er observert skader på 

forplantningsorganer hos snegler på belastede lokaliteter, men det er også observert skader langt fra 
punktkilder, i områder med høy skipsaktivitet.  

 

TBT og TFT har ikke blitt produsert i Norge, men produkter basert på tinnorganiske forbindelser  
produseres her i landet. Forbindelsene inngår i produkter som tidligere ble benyttet som bunnstoff 

(som nå er forbudt), i treimpregneringsmidler, samt i mindre grad i produkter som trebeis og 

tremaling, desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler og rengjøringsmidler. Forbindelsene opptrer i 
forhøyede konsentrasjoner i vann og sediment nær skipsverft, marinaer og trafikkerte havner og 

skipsleier. 

 

MARIN BLØTBUNNSFAUNA 
 

Bløtbunnsfauna er dominert av flerbørstemakk, krespdyr, muslinger og pigghuder, men det er mange 

ulike organismegrupper som kan være representert. Det er vanlig å bruke bløtbunnsfauna som 

indikator på miljøforhold og for å karakterisere virkninger av eventuell forurensing. Mange dyr som 
har sedimentet som habitat er relativt lite mobile og flerårige, og ut fra dette kan en derfor registrere 

unaturlige forstyrrelser på miljøet. Samfunnet kan beskrives og tallfestes. Ved hjelp av slik 

informasjon kan en se om negative påvirkninger har ført til en dominans av forurensingstolerante 
arter, reduksjon i antall arter og reduksjon i diversitet. Er det gode og upåvirkede bunnforhold med 

oksygenrikt sediment blir dette vist av større individer som graver dypt (se figur 2). Her vil det være 

mange arter som forekommer i få eksemplarer hver, og fordelingen mellom individene vil være 
noenlunde jevn. I områder med moderate tilførsler vil bunnen få en ”gjødslingeffekt”, som fører til at 

en da vil se dyr av mindre størrelse, samt en økning av tolerante arter som forekommer i høye 

individtall (Kutti et al. 2007). I svært påvirkede eller under tilnærmede oksygenfrie forholdmiljø vil 

kun forurensingstolerante arter, som for eksempel artene Capitella capitata og Malacoceros 
fuliginosus, forekomme, gjerne med svært høye individtall. En ”overgjødsling” vil føre til at 

dyresamfunnet kveles. 

 

 
 

Figur 2. Bilde (over) og modell (under) illustrerer endringer i bunndyrssamfunn som en respons på 

organiske tilførsler, oksygenmangel og fysiske forstyrrelser (fra Pearson & Rosenberg, 1978). 

 
Undersøkelser av bløtbunnsfauna er svært vanlig i miljøundersøkelser. Et eksempel på overvåkning av 

bløtbunnssamfunnet over tid i større skala er fra olje og gassvirksomheten i Nordsjøen. Med utbygging 

og etablering av oljevirksomhet har det vært et krav om både biologisk, fysiske og kjemiske 

undersøkelser. Over tid har det vist seg at oljeindustrien har tilført miljøgifter i sedimentene med 
merkbare påvirkninger på dyresamfunnet i bløtbunnen. Miljøundersøkelser ble startet i 1997 og har 

siden blitt gjennomført tre ganger. I løpet av disse undersøkelsene har en registrert store mengder av 

blant annet oljehydrokarboner, barium, kobber og bly i sedimentene som skaper store forstyrrelser hos 
bunndyrene. Ved hjelp av mindre utslipp og strengere rense-/ustlippskrav har en sett en merkbar 

endring i tilstanden hos bløtbunnsfaunaen, til mindre forstyrrelser (Botnen m.fl. 2007). 
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MARIN FLORA OG FAUNA I STRANDSONEN 
 

I strandsonen (litoralen) finner en et veletablert samfunn av alger og dyr med ulike tilpasningsevner. 

De mest dominerende gradientene som karakteriserer strandsonen er bølger som beveger seg 
horisontalt med kysten og tidevannet som beveger seg vertikalt med kysten. Tidevannet fører til at 

strandsonen blir tørrlagt to perioder i døgnet, og organismene som skal overleve her må kunne tolerere 

tørke. Hvor lenge en blir eksponert for luft er avhengig av hvor organismen har plassert seg i fjæra. 
Samtidig med tørke, blir de også utsatt for ulike konsentrasjoner av salt ved for eksempel tilførsler av 

ferskvann fra regn og elver. Inne i fjorder og på beskyttede lokaliteter er ofte det øverste vannlaget 

brakkvann, og sammensetningen av alger blir påvirket av dette. Organismer i tidevannssonen kan 

oppleve ekstreme temperaturvariasjoner gjennom et år, med høye temperaturer ved sommer og snø og 
is ved vinterstid.  

 

I eksponerte områder vil bølger ha markert større slagkraft mot kysten enn i beskyttede områder, og 
disse forskjellene i bølgekraft er avgjørende for hvilken flora og fauna en finner i tidevannssonen. Da 

organismene har tilpasset seg fysiske faktorer i ulik grad, kan en observere en tydelig sonering i 

strandsonen. I tillegg vil påvirkning fra lystilgang, sedimentering, næringssalter og bunnsubstrat være 
avgjørende faktorer for denne soneringen av organismer. Brunalger har den mest tydelige soneringen 

med eksempelvis sauetang (Pelvetia canaliculata) øverst, spiraltang (Fuscus spiralis), grisetang 

(Aschophyllum nodosum) og sagtang (Fucus spiralis) i rekkefølge. Det er ikke bare fysiske faktorer 

som er viktige for utformingen av strandsonen. Interaksjoner mellom flora og fauna vil også være med 
på å forme strandsonen. Organismer konkurrerer med hverandre om plass og gode lysforhold i de 

ulike sonene, samt er predasjon og herbivori viktig for samfunnsstrukturen.  

 
En økning i sjøtemperaturer og næringstilførsler har ført til et større fokus på makroalger den siste 

tiden. Introduserte makroalger som har etablert seg langs Norges kyst er godt kjent, der noen 

eksempler er japansk drivtang (Sargassum, muticum), rødlo (Bonnemaisonia hamifera), gjevltang 

(Fucus evanescens) og østerstyv (Colpomenia peregrina). Skipsfart, ballastvann eller sekundær 
spredning fra naboland har vært årsaken til etableringen av disse algene i Norge (Gederaas mfl. 2007). 

Det er hovedsakelig temperaturen i sjøen som avgjør den geografiske utbredelsen til makroalger. En 

har sett forekomster av mer varmekjære og sørlige arter som trolig er en effekt av økt temperatur, der 
noen eksempler er japansk sjølyng (Heterosiphonia japonica), Hypoglossum hypoglossoides og 

Haraldiophyllum bonnemaisonii (Husa et al. 2007).  

 
I 1984 registrerte en de første funnene av japansk drivtang i Skagerrak, Sør Norge (Rueness 1985) 

som opprinnelig hører hjemme ved Japan og nordøst-kysten av Kina. Denne algen ser ut til å kunne 

vokse der andre flerårige brunalger ikke kan, som for eksempel i bukter på sand, skjell og småstein. 

Japansk drivtang har hatt en betydelig vekst i antall og utbredelse og kan fortrenge andre arter, samt at 
den i en økologisk risikovurdering i følge norsk svarteliste for fremmede arter er vurdert til å utgjøre 

”høy risiko” (Ra (i), Rb (ii)). Japansk sjølyng sprer seg også raskt og er vurdert til å utgjøre en høy 

risiko.  
 

Populasjonen av sukkertare har hatt en tydelig reduksjon de seneste årene, særlig på kysten av 

Skagerrak og i deler av Rogaland og Hordaland, og årsaken er uklar, men en tror at klimaendring med 
høy sjøtemperatur, sammen med eutrofiering kan ha vært en årsak til plutselig, regional sukkertaredød.  

En har observert at sukkertaren i mange tilfeller blir erstattet med trådformede alger. Trådformede 

alger er ettårige og hurtigvoksende alger som blomstrer ved sommerstid, og store mengder trådalger 

og spesielt sterk groe av grønne og brune påvekstalger er som regel en indikasjon på overgjødsling.  
Beregninger av tilførsler viser en merkbar økning i menneskeskapte tilførsler av nitrogen og fosfor til 

for eksempel Hardangerfjorden, og støtter sannsynligheten for at overgjødsling sammen med høy 

sjøtemperatur, er årsak til den dårlige vegetasjonstilstanden her (Moy et al. 2008). Samtidig viser en 
undersøkelse av tang- og tarebestanden i Hardangerfjorden i juni 2008 at det ikke er særlige endringer 

siden 1950- tallet da tilsvarende undersøkelser ble utført. Som på 50- tallet ble det funnet sukkertare 

helt inne ved Eidfjorden, og for eksempel ute ved Omastrand ble det funne ganske mye av denne 

taren. Også fingertare ble funnet i de samme områdene som før. De største endringene er at det ble 
funnet japansk sjølyng og mer av grønnalgen tarmgrønske enn på 50- tallet (Sjøtun & Husa 2008). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

UTREDNINGSPROGRAM 

Planer om steinmolo fra Storematre til Matresøyna i Matre er meldt i forbindelse med endring av 
reguleringsplan for Matre. Masfjorden kommune har vedtatt planprogrammet og 

konsekvensutredningen er basert på utreders erfaring med slike saker og forvaltningens behov for 

dokumentasjon.  

 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Konsekvensvurderingen baserer seg på kartlegging av biologisk mangfold, sedimentundersøkelser, 

samt hydrologiske målinger og strømmålinger i Matresvågen.  

 

TRETRINNS KONSEKVENSVURDERING  

Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre-trinns prosedyre for å 
gjøre analyser og konklusjoner mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve (Statens Vegvesen 

2006). 

 
Det første trinnet i konsekvensutredningen består i å beskrive og vurdere området sine karaktertrekk 

og verdier med tanke på vannkvalitet. Verdien blir fastsett langs en skala som spenner fra liten verdi til 

stor verdi (se eksempelet under).  
 

Verdivurdering 

 Liten            Middels                     Stor 

    --------------------------------------------------------- 
                                          eksempel 

 
 

Trinn 2 består i å beskrive og vurdere virkningene av utbyggingen. Omfanget blir bl.a. vurdert ut fra 

omfang i tid og rom og sannsynligheten for at virkningene skal oppstå. Dette gjelder både for den 
kortsiktige anleggsfasen og den langsiktige driftsfasen. Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort 

negativt omfang til stort positivt omfang (se eksempelet under). 

 

Fase Virkningene av tiltaket 

 Stor negativ           Middels neg.            Lite / intet               Middels pos.              Stor positiv 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Anleggsfasen 

Driftsfasen 

                                                            eksempel 

                                                            eksempel 

 

Det tredje og siste trinnet i konsekvens-utredningen består i å kombinere verdien av området og 
virkningene av tiltaket for å få den samlede konsekvensvurderingen. Dette skjer ved at resultatet av de 

to første trinnene plottes langs hver sine akser i figur 3, og resultatet blir avlest langs en skala fra 

svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv konsekvens.  
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Figur 3. Konsekvensvifte (Statens vegvesen, 

høringsutgave mars 2005). Konsekvensen for et 

tema framkommer ved å sammenholde områdets 

verdi for det aktuelle tema og tiltakets 

virkning/omfang på temaet. Konsekvensen vises til 

høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens 

(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –

). En linje midt på figuren angir ingen virkning og 

ubetydelig konsekvens. Over linja vises positive 

konsekvenser, og under linja negative konsekvenser 

(etter Statens Vegvesen 2006). 

 
 
I konsekvensutredningen inngår også en vurdering av hvor godt datagrunnlaget er. Datagrunnlaget blir 

klassifisert i fire grupper: 

 

Klasse Beskrivelse 

1 Svært godt datagrunnlag 

2 Godt datagrunnlag 

3 Middels godt datagrunnlag 

4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 

 

VERDISETTING 
 

Her blir området sine karaktertrekk og verdier beskrevet og vurdert så objektivt som mulig i forhold til 
foreliggende veiledere og håndbøker for marine naturverdier (tabell 2). 

 

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

 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Marine 

naturtyper/ 

vegetasjon 

 Områder med 

biologisk mangfold 

som er representativt 

for distriktet 

 Naturtyper med 

verdi B eller C etter 

DN-håndbok 19 

 

 Naturtyper med 

verdi A etter DN-

håndbok 19 

 

 

Marint arts-  

og individ-

mangfold 

 Områder med arts- og 

individmangfold som 

er representativt for 
distriktet 

 Leveområder for arter 

i kategorien NT på 

den nasjonale 
rødlisten som er 

rødlistet pga. negativ 

bestandsutvikling, 
men fremdeles er 

vanlige 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal 

eller regional 
målestokk 

 Leveområder for 

arter i de laveste 

kategoriene på 
nasjonal rødliste og 

relativt utbredte arter 

i kategorien sårbar 
(VU) 

 Områder med stort 

artsmangfold i 

nasjonal målestokk 

 Leveområder for 

arter i de tre 

strengeste 

kategoriene (VU, 
EN, CR) på nasjonal 

rødliste 

 Områder med mange 

rødlistearter 
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METODER FOR UTFØRTE UNDERSØKELSER 
 

Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i den planlagte steinmoloens påvirkning i resipienten. Da 

moloen ikke er etablert, fungerer denne undersøkelsen primært som en kartlegging av miljøforholdene 
(naturtilstanden) i resipienten i forkant av at det eventuelt bygges steinmolo fra Storematre til 

Matresøyna. 

 
Hovedbestanddelene i denne resipientundersøkelsen består av analyser av hydrografi i tre transekter, 

undersøkelser av sedimentkvalitet med kornfordeling, kjemiske analyser av miljøgifter i sediment, 

samt bunndyrsamfunnets sammensetning på fem steder i resipienten i henhold til Norsk Standard NS-

EN ISO 5667-19:2004 og NS-EN ISO 16665:2005. Det er utført undersøkelser av litoral og sublitoral 
hardbunn (fastsittende alger og dyr) på to steder i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007. 

Vurdering av resultatene er i henhold til SFTs klassifisering av miljøkvalitet (Rygg & Thelin 1993, 

Molvær mfl. 1997 og Bakke mfl. 2007). Strømmålinger ble utført i en høstsituasjon på to steder og i 
en vintersituasjon tre steder. Av høstmålingene ble det utført en måling øst for Matresøyna, plassert i 

tiltaksområdet for den planlagte moloen, omtrent midt mellom Storematre og Matresøyna, samt en 

måling sørøst for Matresøyna, på sørsiden i Matresvågen. Om vinteren ble det plassert tre rigger vest, 
midt og øst i tiltaksområdet i sundet mellom Storematre og Matresøyna.  

 

SJIKTNINGSFORHOLD  

 
Temperatur, oksygen- og saltinnhold i vannsøylen ble målt til bunns på tre steder, som hydrografiske 

transekt fra Matresøyna og inn til land på nord-, øst- og sørsiden av Matresøyna den 14. oktober og 15. 

november 2010, samt den 21. februar og 21. mars 2011. Til dette ble det brukt en SAIV SD 204 
nedsenkbar sonde som logget hvert 2. sekund (jf. figur 4, tabell 3). Værforhold ble notert på hver 

feltøkt.  

 
Tabell 3. Posisjoner for tre transekter med hydrografiske målinger tatt mellom Matresøyna og land på 

øst-, nord- og sørsiden (jf. figur 4) den 14. oktober 2010. Tilsvarende posisjoner ble benyttet 15. 

november 2010, samt den 21. februar og 21. mars 2011.  
 

Stasjon Matresøyna øst (retning øst-vest) 

Prøvepunkt nr 1 2 3 4 5 

Posisjon nord 60°52,387' ,400' ,406' ,410' ,420' 

Posisjon øst 5°34,467' ,502' ,537' ,583' ,621' 

Dybde (m) 9,8 20 26 21 7,6 

Stasjon Matresøyna nord (retning nord-sør) 

Prøvepunkt nr 1 2 3 4 5 6 7 

Posisjon nord 60°52,592' ,573' ,534' ,513' ,489' ,466' ,444' 

Posisjon øst 5°34,186' ,176' ,184' ,201' ,212' ,236' ,274' 

Dybde (m) 15 30 38 38 37 32 19 

Stasjon Matresøyna sør (retning nord-sør) 

Prøvepunkt nr 1 2 3 4 5 6 

Posisjon nord 60°52,232' ,216' ,200' ,186' ,169' ,154' 

Posisjon øst 5°34,445' ,462' ,452' ,741' ,497' ,483' 

Dybde (m) 18 26 30 24 19 7,8 

 

 
STRØMMÅLINGER 

 
I perioden 14. oktober – 15. november 2010 ble det utplassert tre Gytre Strømmålere (modell SD-6000 

produsert av Sensordata A/S i Bergen) i en rigg rett øst for Matresøyna, om lag midt i tiltaksområdet 

for planlagt molo. Det ble også utplassert en tilsvarende rigg sørsørøst for Matresøyna (figur 4, tabell 
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4). Det ble målt overflatestrøm på 1 meters dyp, spredningsstrøm på 10 meters dyp og bunnstrøm på 

henholdsvis 24 og 21 meters dyp for de to riggene øst og sørsørøst for Matresøyna. Det var 

henholdsvis ca 26 og 23 meter til bunnen der strømmålerriggene stod øst og sørsørøst for Matresøyna. 
 

Det ble etter den første måleperioden i oktober-november bestemt at det var behov for noe mer 

omfattende målinger i sundet mellom Matresøyna og Storematre for å få et bedre bilde av 
strømsituasjonen. I perioden 21. februar -21.mars ble det dermed utplassert tre rigger med to Gytre 

strømmålere i hver, i en rett linje i sundet mellom Storematre og Matresøyna (figur 4). Det ble målt 

overflatestrøm på 1 meters dyp og spredningsstrøm på 8 meters dyp. Samtlige rigger fra begge 
måleperioder var forankret til bunnen med to stk kulelodd (evt. et kjettingledd) samt en dregg, på til 

sammen ca 60 kg. Det var festet to trålkuler av plast i tauet over den øverste og en trålkule over den 

nederste strømmåleren for å sikre tilstrekkelig oppdrift og stabilitet på riggen i sjøen, samt en blåse og 

evt. en blink til overflaten i et slakt tau for å ta av for bølgepåvirkning. Det ble registrert 
strømhastighet, strømretning og temperatur hvert 30. minutt.  
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Figur 4. Posisjoner og dyp for hydrografi og strømmåling i tiltaks- og influensområdet for planlagt 

steinmolo fra Storematre til Matresøyna i Matre i periodene 14. oktober - 15. november 2010 og 21. 

februar – 21. mars 2011.  
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Tabell 4. Oversikt over posisjoner og dyp for samtlige strømmålinger sør og øst for Matresøyna i 

tidsrommet 14. oktober -15. november 2010 og 21. februar – 21. mars 2011.  

 

 Strømmåling oktober-november 

Stasjon Matresøyna øst Matresøyna sør 

Posisjon Nord  60°52,377'  60°52,241' 

Posisjon Øst  5°34,622’ 5°34,537' 

Måledyp (meter) 1,10 og 24  1, 10 og 21 

 Strømmåling februar-mars 

Stasjon Matresøyna vest Matresøyna midt Matresøyna øst  

Posisjon Nord  60°52,389'  60°52,397'  60°52,409' 

Posisjon Øst  5°34,467’  5°34,571’  5°34,653’ 

Måledyp (meter) 1 og 8 m 1 og 8 m 1 og 8 m 

 
 

Klassifisering av strømmålingene  

 

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet et klassifiseringssystem for overflatestrøm, 
vannutskiftingsstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm med hensyn på de tre parametrene 

gjennomsnittlig strømhastighet, retningsstabilitet og innslag av strømstille perioder (tabell 5). 

Klassifiseringssystemet er utarbeidet på grunnlag av resultater fra strømmålinger med Gytre 
Strømmåler (modell SD-6000) på ca 60 lokaliteter for overflatestrøm, 150 lokaliteter for 

vannutskiftingsstrøm og 70 lokaliteter for spredningsstrøm og bunnstrøm. I denne sammenheng blir 

strømmen målt på 1 m dyp klassifisert og vurdert som overflatestrøm, strømmen målt på 8 og 10 m 

dyp blir klassifisert og vurdert som spredningsstrøm, mens strømmen ved bunnen på henholdsvis 24 
og 21 meters dyp øst og sørsørøst for Matersøyna blir klassifisert og vurdert som bunnstrøm. 

 

 
Tabell 5. Rådgivende Biologer AS klassifisering av ulike forhold ved strømmålingene, basert på 

fordeling av resultatene i et omfattende erfaringsmateriale fra Vestlandet. Strømstille perioder er 

definert som strøm svakere enn 2 cm/s i perioder på 2,5 timer eller mer.  

 

Tilstandsklasse I II III IV V 

gjennomsnittlig 

strømhastighet 

svært sterk sterk middels 

sterk 

svak svært svak 

Overflatestrøm (cm/s) > 10 6,6 - 10 4,1 - 6,5 2,0 - 4,0 < 2,0 

Vannutskiftingsstrøm (cm/s) > 7 4,6 - 7 2,6 - 4,5 1,8 - 2,5 < 1,8 

Spredningsstrøm (cm/s) > 4 2,8 - 4 2,1 - 2,7 1,4 - 2,0 < 1,4 

Bunnstrøm (cm/s) > 3  2,6 - 3 1,9 - 2,5 1,3 - 1,8 < 1,3 

Tilstandsklasse I II III IV V 

andel strømstille svært lite lite middels høy svært høy 

Overflatestrøm (%) < 5 5 - 10 10 - 25 25 - 40 > 40 

Vannutskiftingsstrøm (%) < 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 > 50 

Spredningsstrøm (%) < 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 > 80 

Bunnstrøm (%) < 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 dyp (Neumann parameter) > 0,7 0,4 - 0,7 0,2 - 0,4 0,1 - 0,2 <0,1 
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Neumann parameteren er et uttrykk for stabiliteten til strømmen i vektorretningen. Vektoren er den 

rette linjen mellom start- og endepunktet på en tenkt figurstrek som viser hvor en vannpartikkel driver 

med strømmen som funksjon av strømstyrke og retning gjennom måleperioden. Neumann parameteren 
får man dersom man deler lengden av denne vektoren på lengden av den faktiske linjen vannet har 

fulgt. Verdien av Neumann parameteren vil ligge mellom 0 og 1, og en verdi på for eksempel 0,80 vil 

si at strømmen i løpet av måleperioden rant med 80 % stabilitet i vektorretningen, noe som er en svært 
stabil strøm. Vinkelen til vektoren ut fra origo, som er strømmåleren sin posisjon, blir kalt 

resultantretningen. 

 
 

SEDIMENTPRØVER 

 

Den 14. oktober ble det tatt sedimentprøver på fem stasjoner, hovedsakelig i tilstaksområdet eller i 
influensområdet til den planlagte moloen fra Storematre til Matresøyna (figur 5, tabell 6).  
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Figur 5. Ovesiktskart over sedimentstasjonene 1-5 i tiltaks- og influensområdet for planlagt steinmolo 

fra Storematre til Matresøyna i Matre tatt den 14. oktober 2010. Kartgrunnlaget er hentet fra 

www.fiskeridir.no, og ekstra koter er tegnet inn fra opplodding med OLEX. 

http://www.fiskeridir.no/
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Tabell 6. Posisjoner og dyp for sedimentstasjonene 1-5 i tiltaks- og influensområdet for planlagt 
steinmolo fra Storematre til Matresøyna i Matre tatt den 14. oktober 2010. 

 

Stasjon: Matre st. 1 Matre st. 2 Matre st. 3 Matre st. 4 Matre st. 5 

Posisjon nord 60°52,380' 60°52,409' 60°52,384' 60°52,343' 60°52,441' 

Posisjon øst 5°34,551' 5°34,529' 5°34,607' 5°34,599' 5°34,550' 

Dybde (m) 26-27 25-29 25-27 29 28-29 

 

Fire parallelle sedimentprøver ble tatt med en 0,1 m
2
 stor vanVeen-grabb på hver av de fem 

undersøkte stedene. En liten andel materiale ble tatt ut fra de 2-3 øverste cm i hver prøve for analyse 
av henholdsvis kornfordeling og kjemiske parametre der sediment fra de fire parallellene ble slått 

sammen til en blandeprøve før analyse. Gjenværende sediment i prøvene for hver av de fire parallelle 

prøvene ble vasket gjennom en rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværende materiale ble fiksert 

med formalin tilsatt bengalrosa og tatt med til lab for utsortering av fauna. 
 

For vurdering av sedimentkvalitet ble det tatt ut prøvemateriale fra hver stasjon (blandeprøve av fire 

paralleller) for kornfordelingsanalyse og kjemiske analyser (tørrstoff, glødetap, total nitrogen (totN) 
og total fosfor (totP)). Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand, og grus i 

sedimentet og utføres etter standard metoder (NS NS-EN ISO 16665:2005). Bearbeiding av de 

resterende kjemiske analysene utføres også i henhold til nevnte standard.  Innholdet av organisk 

karbon (TOC) i sedimentet beregnes som 0,4 x glødetapet, men for å kunne benytte klassifiseringen i 
SFT (Molvær mfl. 1997) skal konsentrasjonen av TOC i tillegg standardiseres for teoretisk 100 % 

finstoff etter nedenforstående formel, der F = andel av finstoff (leire + silt) i prøven:  

 

Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F) 

 

 

BUNNFAUNA 

 

Det utføres en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av makrofauna (dyr større enn 1 mm). 
Vurderingen av bunndyrsammensetningen gjøres på bakgrunn av diversiteten i prøven. Diversitet 

omfatter to forhold, artsrikdom og jevnhet, som er en beskrivelse av fordelingen av antall individer pr 

art. Disse to komponentene er sammenfattet i Shannon-Wieners diversitetsindeks (Shannon & Weaver 

1949), og denne er brukt for å angi diversitet for de ulike prøvene: 
 

  s 

H’ = -∑pi log2 pi 
 i=1 

 

der pi = ni/N, og ni = antall individer av arten i, N = totalt antall individer og S = totalt antall arter. 

 
Dersom artsantallet er høyt, og fordelingen mellom artene er jevn, blir verdien på denne indeksen (H’) 

høy. Dersom en art dominerer og/eller prøven inneholder få arter blir verdien lav. Prøver med jevn 

fordeling av individene blant artene gir høy diversitet, også ved et lavt artsantall. En slik prøve vil 

dermed få god tilstandsklasse selv om det er få arter (Molvær mfl. 1997). Diversitet er også et dårlig 
mål på miljøtilstand i prøver med mange arter, men hvor svært mange av individene tilhører en art. 

Diversiteten blir lav som følge av skjev fordeling av individene (lav jevnhet), mens mange arter viser 

at det er gode miljøforhold. Ved vurdering av miljøforholdene vil en i slike tilfeller legge større vekt 
på artsantallet og hvilke arter som er til stede enn på diversitet.  
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Jevnheten av prøven er også kalkulert, ved Pielous jevnhetsindeks (J): 

 

J   = 
H’ 

H’max 
 
der H’max = log2s = den maksimale diversitet som kan oppnåes ved et gitt antall arter, S. 

 

Det er dessuten etablert et klassifiseringssystem basert på forekomster av sensitive og 

forurensningtolerante arter (Rygg 2002, se tabell 7). En indikatorartsindeks (ISI = Indicator species 
index) kan vurdere økologisk kvalitet på bunnfauna på grunnlag av ulike arter sin reaksjon på 

ugunstige miljøforhold. Arter som er sensitive for miljøpåvirkninger har høye sensitivitetsverdier, 

mens arter med høy toleranse har lave verdier. Indikatorindeksen er et gjennomsnitt av 
sensitivitetsverdiene til alle artene som er til stede i prøven. Den forurensningtolerante 

flerbørstemakken Capitella capitata har for eksempel en sensitivitetsverdi på 2,46, mens 

flerbørstemarken Terebellides stroemi, som en vanligvis finner i upåvirkede miljø, har en 
sensitivitetsverdi på 9,5. 
 

Tabell 7. Klassifikasjonssystem for bløtbunnsfauna basert på diversitet (H’), Molvær m.fl. 1997 og en 

forsøksvis klassifisering ved bruk av indikatorartsindeks (ISI), Rygg 2002. 

 

 Klasser 

  

Parameter 

I 

Svært god 

II 

God 

III 

Mindre god 

IV 

Dårlig 

V 

Svært dårlig 

Diversitet til 

indikator arter av 
bløtbunnsfauna 

Shannon-Wiener 

index (H’, log2) 
>4 4-3 3-2 2-1 <1 

Indicator species 
index (ISI) 

>8,75 8,75-7,5 7,5-6 6-4 4-0 

 

Beregningen av diversitetsindekser er minimumsanslag, da en liten andel av hver prøve ble tatt ut til 

analysering av kornfordeling og kjemisk analyse før prøven ble analysert for innhold av dyr. Det reelle 
tallet på arter og individer i prøvene kan derfor trolig være litt høyere enn det som er påvist.  

 

Alle kjemiske analyser samt kornfordelingsanalyse er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. 
Bergen. Bunndyrprøvene er sortert av Guro Eilertsen og Christine Johnsen og Marine Bunndyr AS 

ved Cand. scient. Øystein Stokland har artsbestemt dyrene.  

 

 Geometriske klasser 

 
Da bunnfaunaen identifiseres og kvantifiseres kan artene inndeles i geometriske klasser. Det vil si at 

alle arter fra en stasjon grupperes etter hvor mange individer hver art er representert med. Skalaen for 

de geometriske klassene er I = 1 individ, II = 2-3 individer, III = 4-7 individer, IV = 8-15 individer per 

art, osv (tabell 8). For ytterligere informasjon vises til Gray og Mirza (1979), Pearson (1980) og 
Pearson et. al. (1983). Denne informasjonen kan settes opp i en kurve hvor geometriske klasser er 

presentert i x- aksen og antall arter er presentert i y-aksen. Kurveforløpet er et mål på sunnhetsgraden 

til bunndyrssamfunnet og kan dermed brukes til å vurdere miljøtilstanden i området. En krapp, jevnt 
fallende kurve indikerer et upåvirket miljø og formen på kurven kommer av at det er mange arter, med 

heller få individer. Et moderat påvirket samfunn vil ha et mer avflatet kurveforløp enn i et upåvirket 

miljø. I et sterkt påvirket miljø vil kurveforløpet variere på grunn av dominerende arter som 
forekommer i store mengder, samt at kurven vil utvides med flere geometriske klasser. 
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Tabell 8. Eksempel på inndeling i geometriske klasser. 

 

Geometrisk klasse Antall individer/art Antall arter 

I 1 15 

II 2-3 8 

III 4-7 14 

IV 8-15 8 

V 16-31 3 

VI 32-63 4 

VII 64-127 0 

VIII 128-255 1 

IX 256-511 0 

X 512-1032 1 

 

 

MARIN HARDBUNNSFLORA OG FAUNA 

 
Det ble utført undersøkelser av litoral- og sublitoralsoner i utvalgte områder  i tiltaksområdet innerst i 

Matresfjorden den 23. og 24. september 2010, som omfattet henholdsvis kvantitativ og semikvantitativ 

kartlegging av marin flora og fauna. Dette gjelder to stasjoner på henholdsvis Stormatre og 
Matresøyna (figur 6). I henhold til Norsk standard ”Vannundersøkelse - Veiledning for marin-

biologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hardbunn” (NS-EN ISO 19493:2007) skal en kontrollere 

flest mulige naturlige forhold som kan påvirke samfunnet i strandsonen. Ulike parametere bør 
registreres, blant annet bølgeeksponering, substrattype, himmelretning og helningsvinkel (tabell 9).  

 

 
 

Figur 6. Oversiktsbilde over stasjoner for litorale og sublitorale undersøkelser på Storematre og 

Matresøyna i Masfjorden. Kartutsnitt er hentet fra www.GISlink.no. 

1 

Matresøyna 
2 

Storematre 

http://www.gislink.no/
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Ved kvantitativ undersøkelse av litoralsamfunnet blir det på hver stasjon lagt ut et målebånd med en 

horisontal bredde på 8 m, og langs dette blir kvadratiske prøveruter plassert (figur 7). Fastsittende 
makroalger og dyr (> 1 mm) blir undersøkt ved å registrere antall arter og dekningsgrad for hver art 

innen en kvadratisk prøverute på 0,5 x 0,5 m. Mobile dyr og større fastsittende dyr blir angitt i antall 

individ per prøverute, mens alger og mindre dyr blir angitt som dekningsgrad. Prøverutene er videre 
delt inn i 10 x 10 cm ruter, der hver rute utgjør 4 %. Undersøkelsene i strandsonen blir utført ved lavt 

tidevann. Det blir generelt utført ruteanalyser i 2 nivå med 4 paralleller i hvert nivå. Der det er spesielt 

lange strandsoner blir det lagt til et tredje nivå. Dersom en art ikke lar seg identifisere i felt, tar en 
prøver for senere identifisering ved hjelp av lupe eller mikroskop. Som grunnlag for artsbestemmelse 

er ”Norsk algeflora” benyttet (Rueness 1977).  

 

 
 

Figur 7. Illustrasjon av kvantitativ ruteanalyse med fire paralleller over to nivå i strandsonen. Hver 
lokalitet har en horisontal bredde på minst 8 m

2
.   

 

Tabell 9. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype (L = litoralt, S = sublitoralt) for 
de to stasjonene på Storematre og Matresøyna i Matre 23. og 24. september 2010.  

 

Stasjon: st. 1, Storematre st. 2, Matresøyna 

Posisjon nord 60° 52, 424´ 60° 52, 380´ 

Posisjon øst 05º 34, 677´ 05º 34, 430´ 

Himmelretning Vestvendt Østvendt 

Hellingsvinkel <10° 21° 

Substrat (L/S) Rullestein,grus/grusbunn Fjell/Fjell 

 
Ved semikvantitativ kartlegging av sublitorale forhold blir det i større grad utført fridykking en fast 

strekning langs strandkanten med minst en horisontal bredde på 8 m
2
, der en registrerer alle 

makroskopiske, fastsittende alger og dyr i 0-3 meters dybde. Dominerende arter og spesielle 
naturtyper blir fotografert og registrert for hver lokalitet, samt retning og geografiske koordinater. I 

tillegg til artsregistrering, ble forekomsten (mengden) anslått etter følgende gradering (tabell 10):  

 

Tabell 10. Skala brukt i sammenheng med semikvantitative analyser av flora og fauna, litoralt og 

sublitoralt. 

 

Mengde Dekningsgrad i % (alger og dyr) Antall individer pr m
2
 

Dominerende 4 <80 >125 

Vanlig 3 20-80 20-125 

Spredt forekomst 2 5-20 5-20 

Enkeltfunn  1 <5 <5 

Ikke til stede 0 0 0 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltakshaver ønsker å etablere en steinmolo mellom Storematre og Matresøyna, som vil være et tiltak 

som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 

Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det selve 

anleggsområdet som omfatter landareal på Storematre og Matresøyna, samt deler av sjøområdet 

mellom Storematre og Matresøyna. Planområdet utgjør til sammen omtrent 30 daa, der omtrent 25 daa 
berører sjøområdene og 5 daa berører land, og det er estimert at 260 000 m

3
 med steinmasser vil være 

tilstrekkelig til planlagt ny steinmolo (figur 8). Selve fyllingen over sundet er planlagt å bli vel 200 m 

lang og over 100 meter bred midt i sundet. 
 

Influensområdet omfatter arealene og områdene rundt tiltaksområdet, der tiltaket kan tenkes å påvirke 

de ulike forholdene. I denne sammenheng gjelder det ulike forhold i den indre delen av Matresfjorden, 
i Matresvågen. Forhold som blant annet strømbildet, sedimentasjonsforhold og havbruksinteresser i 

Matresvågen er tenkt påvirket av en steinmolo mellom Storematre og Matresøyna. 

 

 

Figur 8.  Varslet planlagt steinfylling (fra Asplan Viak sitt forprosjekt desember 2009).  
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OMRÅDEBESKRIVELSE, RESULTAT OG VERDIVURDERING 
 

MATRESFJORDEN 
 

Matresfjorden er en relativt dyp og smal fjordarm til Masfjorden og er rundt 194 meter på det dypeste. 
Matresfjorden er over 7 km lang og er ca 0,3 km til vel 2 km bred. I Matresvågen er det relativt grunne 

forhold med dybder på 20-40 meter fra indre deler av vågen til vest for Matresøyna, hvor det skrår 

middels bratt ned til 165 meters dyp ca 250 meter fra Matresøyna. Videre går det slakt ned til ca 188 

m dyp ved Smørdal (figur 9). Dybden varierer for det meste mellom ca 175 og 194 meter der fjorden 
kroker seg vestover og etter hvert noe noe i nordvestlig retning før den går over i Masfjorden mot vest. 

I Masfjorden øker dybdene raskt ned mot ca 486 meter på det dypeste, mens terskelen til Masfjorden 

er ca 70 meter dyp og ligger ved Duesundøy, ca 20 km fra Matre. De gode dybdeforholdene i 
resipienten og den åpne forbindelsen utover til store og dype fjordbasseng, medfører gode 

utskiftingsforhold og bidrar til en høy resipientkapasitet i fjorden. I tillegg bidrar også den normalt 

store vannføringen i Matreselva og fra kraftverket til en betydelig vannutskifting i overflatelaget. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Figur 9. Enkelt dybdekart over Matresfjorden med angitt sted for steinmolo (rød strek) og med angitte 

dybder. (fra http://kart.fiskeridir.no /adaptive/). 

 

TEMPERATUR, SJIKTNING OG HYDROGRAFI 
 

Målinger av temperatur er gjort med strømmålere på tre ulike dyp på to steder i perioden 14. oktober – 
15. november 2010, og på to ulike dyp på tre steder i perioden 21. februar – 21. mars 2011. Målingene 

senhøstes avspeiler synkende dagtemperaturer, noe som vises gjennom en svak temperaturreduksjon 

på samtlige dyp i løpet av måleperioden. Temperaturen var lavest og variasjonene størst på 1 meters 
dyp. Vinterstid var temperaturen lav, men med en liten økning midt i mars.  

 

Hydrografien i indre deler av Matresfjorden, i Matresvågen, er i stor grad påvirket av vannføringen fra 
kraftverket og fra Matreselva. De 4-5 øverste meterne av vannsøylen var tydelig ferskvannspåvirket, 

dypere enn dette var saltinnholdet normalt høyt til å være inne i en fjord, for det meste over 31-32 ‰. 

Det var generelt liten forskjell i målingene langs hvert enkelt transekt, og også mellom de ulike 

transektene, på samme tidspunkt. Det tyder på at mesteparten av ferskvannet fra utløpet av kraftverket 
blandes inn i de øvre vannlag før vannmassene når fram til Matresøy. Imidlertid hadde vannet helt i 

overflaten litt lavere saltholdighet sør for Matresøyna og litt høyere via øst til nord for Matresøyna. 
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Også mellom de ulike måletidspunktene var det liten forskjell i saltinnhold mellom de ulike profilene, 

bortsett fra i mars, da det var vesentlig mindre salt overflatevann, trolig på grunn av betydelige 

nedbørsmengder dagen før og under prøvetaking. Temperaturen i vannsøylen speiler årstiden og 
sjiktningen i vannsøylen for øvrig, med et kjølig overflatelag om høsten/vinteren og noe varmere vann 

under sprangsjiktet på ca 5 m dyp. Oksygeninnholdet var høyt i vannsøylen ved alle prøvetakingene.  

 

Oktober-november 2010 

 

Døgnmiddeltemperaturen øst for Matresøyna på 1 m dyp varierte mellom 11,4 og 6,3 °C i perioden 
14. oktober – 15. november. I perioden 27. oktober – 4. november sank temperaturen gradvis fra 10,5 

til 6,3 °C, men temperaturen var noe variabel i denne perioden også (figur 10). I denne perioden var 

det en del nedbør i form av regn (www.met.no) som har bidratt til økte mengder med kaldt ferskvann 

fra elv og kraftverk. Fra 5. november økte temperaturen og stabiliserte seg rundt 9,3 °C den 8. 
november. Døgnvariasjonen i temperatur varierte mellom ca 0,1 og 2,1 °C på 1 m dyp i måleperioden. 

 

På 10 m dyp var temperaturen mye mer stabil sammenliknet med på 1 m dyp og varierte bare mellom 
13,4 og 12,2 °C i løpet av måleperioden. Den første dagen i måleperioden var temperaturen 13,3 °C, 

den siste dagen i måleperioden var temperaturen 12,2 °C. Døgnvariasjonen i temperatur på dette dypet 

varierte mellom 0 og 0,3 °C i måleperioden. På 24 m dyp varierte døgnmiddeltemperaturen mellom 
12,9 og 11,7 °C og var noe mer varierende enn på 10 meters dyp, hvor temperaturen hovedsakelig 

sank jevnt gjennom hele måleperioden (figur 10).  Døgnvariasjonen i temperatur varierte mellom ca 

0,1 og 0,4 °C på 24 m dyp i måleperioden.  

 
Målingene sør for Matresøyna viser det samme mønsteret og omtrent de samme temperaturene og blir 

derfor ikke diskutert videre i detalj, annet enn at temperaturen generelt var mellom 0,1 - 0,3 °C lavere 

på 10 og 23 m dyp, mens den på 1 m dyp varierte mer, med opptil 0,8 grader lavere på det meste, 
mens temperaturen var litt høyere første uka i november (figur 10). 
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Figur 10. Døgnmidler for temperatur målt på 1 m dyp (rød strek), 10 m dyp (grønn strek) og henholdsvis 
24 m og 21 m dyp (blå strek) øst og sør for Matresøyna i perioden 14. oktober – 15. november 2010. 

 

Den 14. oktober og 15. november 2010 ble det målt temperatur, oksygen- og saltinnhold i vannsøylen 

på tre steder som hydrografiske transekter fra Matresøyna og inn til land på nord-, øst- og sørsiden 
(figur 11). Dette ble gjort i forbindelse med utsett og opptak av strømmålere. Det ble også utført 

tilsvarende målinger den 21. februar og 21. mars 2011. Hydrografiske transekter ble målt for å 

undersøke hvordan ferskvannet fordeler seg i tiltaks- og influensområdet i Matresvågen. Det ble brukt 
en oppdrettsbåt til prøvetakingen og på enkelte stasjoner kan luftbobler fra propellvann mulig ha gitt 

noen forstyrrelser eller avvik på målingene.  

 
Den 14. oktober viste samtlige hydrografiske transekt fra Matresøyna og inn mot land på nord-, øst- og 

sørsiden det samme hovedmønsteret, men med noen variasjoner. Øvre deler av vannsøylen var tydelig 

preget av ferskvann, og ned til 1 meters dyp var det en saltholdighet på mellom 16,43 og 20,27 ‰. I 

overflaten var det lavest saltholdighet sør for Matresøyna og høyest saltholdighet nord for Matresøyna 
(figur 11).  Saltholdigheten økte relativt raskt for samtlige målinger ned til ca 4-5 meters dyp, hvor det 

http://www.met.no/
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Figur 11. Saltholdighetsprofiler øverste 10 m tatt på tre steder som transekter fra Matresøyna og 

inn til land på øst- , sør- , og nordsiden av Matresøyna 14. oktober og 15. november 2010, samt 
temperatur- og oksygenprofiler midt mellom fastlandet og Matresøyna på sørsiden.  
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begynte å stabilisere seg rundt 31 ‰. Saltholdigheten økte deretter sakte nedover i vannsøylen og ble 

målt til vel 33 ‰ ved bunnen på de dypeste stasjonene.  

 
Den 14. oktober viste målingene øst for Matresøyna mot vest et ferskere overflatelag på stasjonen 

nærmest land på øst og vestsiden, mens høyest saltholdighet ble registrert ca i midten av strekningen 

(måleseriene). Sør for Matresøyna ble det ferskeste overflatelaget registrert på målingen nærmest 
fastlandet (det sørligste målepunktet), men det var generelt liten forskjell i saltinnhold i overflaten på 

samtlige målinger. Nord for Matresøyna var målepunktene i hovedsak like, og to avvikende verdier i 

overflaten skyldes trolig at en luftboble i sonden har forstyrret målingene (figur 11).  
 

15. november var det større spredning i saltinnhold mellom målingene øst for Matresøyna for de to 

øverste meterne, hvor det på østsiden ved siste målepunkt (Storematre) var lavest saltholdighet i 

overflatelaget med kun 15,5 ‰, mens det på vestsiden ble målt det høyeste saltinnholdet på 21,6 ‰. 
Dette kan mulig skyldes at noe større tilførsler av ferskvann fra Matreelva har påvirket målingene 

nærmest Storematre på dette tidspunktet. Sør for Matresøyna var det liten forskjell mellom de ulike 

stasjonene i transektet, og det samme gjelder nord for Matresøy. Ser en på alle målepunktene samlet 
for oktober og november var det noe ferskere i overflaten i oktober enn november. Det var også noe 

mindre salt et stykke nedover i vannsøylen i oktober på alle tre steder, spesielt mellom ca 8 og 20 

meter.  
 

Samlet sett var det et tydelig ferskvannslag fra overflaten og ned til 4-5 meters dyp på samtlige 

stasjoner og det var kun små og ubetydelige variasjoner mellom målingene tatt i strekningene fra 

Matresøyna og inn til land nord, øst og sør for Matresøyna.  

 
Temperatur og oksygenforhold i vannsøylen blir vist med en figur fra tredje målepunkt (i midten av 

strekningen) sør for Matresøyna. Temperaturen den 14. oktober 2010 var middels høy i overflaten med 

ca 11 °C sør for Matresøyna. Fra overflaten og ned til 5 meters dyp steg temperaturen gradvis til det 

høyeste i vannsøylen på 13,6 °C, før den begynte å synke svakt ned mot 12,1 °C på bunnen på 30 m 
dyp (figur 11). 15. november var det blitt en del kaldere i vannsøylen på grunn av kortere daglengder 

og synkende lufttemperaturer og temperaturen ble målt til 8,6 °C i overflaten. Temperaturen steg 

gradvis nedover i vannsøylen til 12,0 °C på 7 meters dyp. Fra 7 meter og ned mot bunnen på 28 meter 
var temperaturen stabil mellom 12,0 og 12,2 °C.  

 

Oksygeninnholdet i vannsøylen var i oktober normalt høyt i overflaten med 8,9 mg O/l i overflaten og 
sank deretter gradvis nedover vannsøylen til 7,4 mg O/l på 30 meters dyp, som tilsvarer en 

oksygenmetning på 85 %. Oksygeninnholdet var noe høyere i november med 9,74 mg O/l i overflaten 

og sank deretter gradvis nedover i vannsøylen til 7,9 mg O/l på 28 meters dyp, tilsvarende en metning 

på ca 92 %. Oksygenmetningen registrert på bunnen ved begge prøvetakingstidspunkt tilsvarer SFTs 
tilstandsklasse I = ”meget god”.  

 

Februar-Mars 2011 
 

Døgnmiddeltemperaturen på Matresøy vest på 1 m dyp varierte mellom 2,7 og 6,3 °C i perioden 21. 

februar – 21. mars. Temperaturen var noe synkende i starten av måleperioden, men for det meste 
variabel. I slutten av måleperioden økte temperaturen fra 2,7 °C til 6,3 °C på fem døgn, men sank til 

3,6 °C ved siste måledøgn (figur 12). Døgnvariasjonen i temperatur varierte mellom 0 og 1,5 °C på 1 

m dyp i måleperioden. 

 
På 8 m dyp var temperaturen noe mer stabil sammenliknet med på 1 m dyp og varierte mellom 4,8 og 

8,2 °C i løpet av måleperioden (figur 12). Det var varmest rundt 17. mars, som på 1 m dyp. 

Døgnvariasjonen i temperatur på dette dypet varierte mellom 0 og 1,1 °C i måleperioden.  
 

Målingene øst for Matresøyna (inn mot Storematre) viser det samme mønsteret og omtrent de samme 

temperaturene og blir derfor ikke diskutert videre i detalj (figur 12). 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1427 

 

32 

2
5

 F
eb

1
. m

ar
s

5
. m

ar
s

1
0

. m
ar

s

1
5

. m
ar

s

2
0

. m
ar

s0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

T
em

p
er

at
u

r 
(o

C
)

8 meter

1 meter

Matresøy vest 2011

 2
5

 F
eb

1
. m

ar
s

5
. m

ar
s

1
0

. m
ar

s

1
5

. m
ar

s

2
0

. m
ar

s0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

T
em

p
er

at
u

r 
(o

C
)

8 meter

1 meter

Matresøy øst 2011

 

Figur 12. Døgnmidler for temperatur målt på 1 m dyp (rød strek), 8 m dyp (grønn strek) vest og øst i 

sundet mellom Matresøyna og Storematre i perioden 21. februar – 21. mars 2010. 

 
 

Det ble også tatt profiler i transekter ved utsett og opptak av strømmålere 21. februar og 21. mars 2011 

(figur 13). Samtlige profiler fra februar viser tilsvarende forhold som i oktober og november, men 
med en noe mer saltholdig vannsøyle og grunnere ferskvannslag. Dermed vil en ikke gå inn på 

detaljerte beskrivelser for disse målingene. I februar var saltholdigheten i overflaten ved Matresøyna 

øst hovedsakelig rundt 19-21,5 ‰, mens det varierte noe mer ved Matresøyna sør med mellom 18-

21,6 ‰. Målingene fra oktober 2010 til februar 2011 viste at saltholdigheten gradvis økte fra 
senhøstes mot vinterstid i denne perioden, og at ferskvannslaget i vannsøylen ble gradvis grunnere. 

Nedbørshistorikken for de tre prøvetakingene i denne perioden viser at det var lite nedbør i uken før 

prøvetaking. 
 

I mars derimot var det på de nevnte transektene et svært ferskt overflatelag med en saltholdighet rundt 

5-7 ‰, som er den laveste saltholdigheten registrert av samtlige målinger. Det svært 

ferskvannspåvirkede overflatevannet kommer av at det dagen før og samme dag som prøvetaking var 
svært mye nedbør i området, og det var blant annet tydelig høy vannføring i småbekker i området. Til 

tross for den lave saltholdigheten i overflaten var saltholdigheten allerede på nivå med de andre 

måleseriene fra ca 4 m dyp og nedover. 
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Figur 13. Saltholdighetsprofiler ved to ulike transekter fra Matresøyna og inn til land på sør- og 
østsiden av Matresøyna 14. oktober og 15. november 2010, samt 21. februar og 21. mars 2011. 

 

 
I oppsummering fra samtlige målinger viser det at det i en høst- og vintersituasjon er et 

ferskvannspåvirket lag som strekker seg ned til mellom 4 og 5 meter. Dette sammenfaller godt med at 

sjøområdet er sterkt påvirket av vannføring fra kraftverket og tidvis fra Matreselva. Det er generelt 
ingen betydelige forskjeller i saltholdighet horisontalt i tiltaks- og influensområdet, eller noen steder i 

vannsøylen dypere enn 5 meter. Saltholdigheten i de øverste 5 meterne varierer i forhold til nedbør og 

kjøring i kraftverket, men er til en hver tid noenlunde lik i hele det undersøkte området.  
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STRØMMÅLINGER 
 

OVERSIKT OVER STRØMFORHOLDENE VED MATRE, HØST  

 
Figur 14 er en forenklet skisse som viser gjennomsnittlig strømfart og omtrentlig hovedstrømretning 

(flux) i løpet av måleperioden på 1, 10 og 24 m dyp i tiltaksområdet øst for Matresøyna, og på 1, 10 og 

21 m sørsørøst for Matresøyna. Målinger øst for Matresøyna viste en middels sterk 
gjennomsnittsstrøm på 1 m dyp med 4,9 cm/s og videre nedover i vannsøylen ble strømmen betydelig 

svakere (tabell 11). Den målte gjennomsnittlige strømhastigheten på 10 og 24 m dyp var svært svak 

med henholdsvis 1,3 og 1,0 cm/s. Overflatestrømmen på 1 m dyp gikk for det meste i retning sør – 

sørsørøst og slik var det også for strømmen på 10 m dyp. Bunnstrømmen på 24 m dyp gikk for det 
meste mot sør.  
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Figur 14. Målt hovedstrømretning og strømstyrke på de ulike måledypene øst og sørsørøst for 

Matresøyna i perioden 14. oktober til 15. november 2010. Kartgrunnlaget er hentet fra 
Fiskeridirektoratet sine nettsider: www.fiskeridir.no, i tillegg er det tegnet inn 10, 5 og 2 m dybdekoter 

fra opplodding med OLEX.  

       Strømmålingsperiode  
14. oktober-15. november 2010 

http://www.fiskeridir.no/
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Tabell 11. Sammenfatning av resultatene fra de utførte strømmålingene i en høstsituasjon (perioden 

14. oktober – 15. november 2010) ved Matre, med middel og maks registrert strømhastighet, varians, 

samt strømmens retning og retningsstabilitet.  
 

Målested/dyp Strømhastighet Strømstabilitet resultantretning 

 middel maks Varians Neumann-  

 cm/s cm/s (cm/s)
2
 parameter grader 

Matresøyna øst 1 m  4,9 23,4 12,263 0,561 125° = SØ 

Matresøyna øst 10 m  1,3 7,4 0,482 0,278 173° = S 

Matresøyna øst 24 m  1,0 3,6 0,027 0,779 188° = S 

Matresøyna sør 1 m  17,9 57,0 92,980 0,948 229° = SV 

Matresøyna sør 10 m  1,4 13,2 1,501 0,451 60° = ØNØ 

Matresøyna sør 21 m  2,0 17,6 4,622 0,708 212° = SSV 

 

Målinger sørsørøst for Matresøyna viste imidlertid en helt annen situasjon i overflaten, med svært 

sterk gjennomsnittsstrøm på 17,9 cm/s. Her ble maksimal strømhastighet målt til 57,0 cm/s (figur 15). 

Fra 1 til 10 m dyp ble strømmen betydelig svakere, tilsvarende målingene øst for Matresøyna. Den 
målte gjennomsnittlige strømhastigheten på 10 m dyp var svært svak, mens bunnstrømmen på 21 m 

dyp derimot var middels sterk (jf. tabell 5). Overflatestrømmen på 1 m dyp gikk hovedsaklig i retning 

vest – vestsørvest, mens spredningsstrømmen på 10 m dyp gikk mot nordøst, inn mot Storematre. 
Bunnstrømmen på 21 m dyp gikk for det meste i sørlig retning.  

 

 
Figur 15. Strømhastighet på 1 meters dyp ved Matresøyna sør i perioden 14. oktober – 15. november 

2010. 
 

Produksjonsdata fra kraftverket ble sammenlignet med strømhastighet i overflaten sør for Matresøyna 

for å undersøke en eventuell effekt fra kraftverket. Fra sammenstillingen av dataene i figur 16, kan det 

se ut som at strømmen periodevis varierer med vannføringen fra kraftverket. For å undersøke dette 
nærmere statistisk sett ble det utført en korrelasjonsanalyse for å se om de sterke strømforholdene i 

overflaten sør for Matresøyna samsvarte med vannføringen fra kraftverket.  

 
Resultatet fra analysen viste at det i måleperioden senhøstes var svak korrelasjon mellom 

overflatestrøm og vannføring fra kraftverket, hvor korrelasjonskoeffisienten r
2
 var kun 0,15. Det betyr 

at bare 15 % av variansen i strømfart på 1 m dyp kan forklares med forandring i vannføringen. 
Koeffisienten varierer mellom -1.0 og 1.0, hvor 1.0 er høyest mulig korrelasjon mellom to variabler. 

En hadde i utgangspunktet forventet en sterkere korrelasjon mellom strømfart og vannføring ved dette 

målestedet. I perioder går trolig den sterkeste overflatestrømmen nært opp til Matresøyna, slik at 
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denne strømmen ikke ble registrert av strømmålerne som var plassert lenger ute i sundet. Det var også 

en jevnt høy produksjon i kraftverket i perioden, slik at eventuelle andre årsaker til variasjoner i 

strømbildet ville få en relativt sett større betydning. 
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Figur 16. Gjennomsnittlig vannføring (m

3
/s/døgn) fra kraftverket i Matre og gjennomsnittlig 

strømhastighet (cm/s/døgn) på 1 meters dyp ved Matresøyna sør i perioden 14. oktober – 15. 

november 2010. 

 
Økningen i strømfart mot bunnen sør for Matresøy kan trolig forklares ut fra at tidevannet påvirker 

strømbildet i perioder på dette stedet. Ut fra figur 17 ser en at strømmen i perioder varierer i drøye 12 

timers sykluser, med klart sterkest strøm ved fjærende sjø sammenliknet med ved fløende sjø. I andre 
perioder er det mindre sammenheng mellom tidevann og strøm.  

 

Sammenheng mellom vannstand (målestasjon Bergen) og strømfart på 21 m dyp ved strømriggen 

sørøst for Matresøyna i perioden 6. - 12. november 2011. 
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Figur 17. Sammenheng mellom vannstand og strømfart på 21 meters dyp ved Matresøyna sør i en 

utvalgt periode i løpet av strømmålingsperioden 14. oktober – 15. november 2010. Tidskorreksjonen 
for tidevann er -11 minutter for Matre i forhold til Bergen. 
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OVERSIKT OVER STRØMFORHOLDENE VED MATRE, VINTER 

 

Ved utsetting og opptak av strømmålerne senhøstes ble det observert at overflatestrømmen fra 
kraftverket kom ut i retning Matresøyna, og delte seg slik at mye av strømmen gikk vestover på 

sørsiden av øya (jf. figur 14), mens en god del også gikk nordover langs med land på Matresøyna. 

Dette kom ikke frem av de første målingene, og viser at strømbildet er ganske komplekst i det aktuelle 
området for utfylling av molo. Det ble i den forbindelse bestemt at det var nødvendig med et noe mer 

omfattende strømmålingsprogram vinteren 2011, som tidligere beskrevet under metodekapitlet. 

 
Figur 18 er en forenklet skisse som viser gjennomsnittlig strømfart og omtrentlig(e) 

hovedstrømretning(er) (flux) i løpet av måleperioden på 1 og 8 m dyp, vest, midt og øst i sundet 

mellom Storematre og Matresøyna ved en vintermåling.  
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Figur 18. Målt hovedstrømretning og strømstyrke på de ulike måledypene vest, midt og øst i sundet 
mellom Matresøyna og Storematre 21. februar til 21. mars 2010. Kartet er hentet fra egne OLEX-

opploddinger. 

 

Målinger ved riggen mot vest viste en svært sterk gjennomsnittsstrøm på 1 m dyp med 10,2 cm/s, og 
her ble maksimal strømhastighet målt til 41,6 cm/s (tabell 12 og figur 19). Videre nedover i 

vannsøylen ble strømmen betydelig svakere. Den målte gjennomsnittlige strømhastigheten på 8 m dyp 

(ca 1,5 m over bunnen) var svært svak med 1,0 cm/s. Overflatestrømmen på 1 m dyp gikk for det 
meste i retning nordvest, mens bunnstrømmen på 8 m dyp gikk i vestsørvestlig og i nordnordøstlig 

retning.  
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Tabell 12. Sammenfatning av resultatene fra de utførte strømmålingene i en vintersituasjon (perioden 

21. februar – 21. mars 2011) ved Matre, med middel og maks registrert strømhastighet, varians, samt 

strømmens retning og retningsstabilitet.  
 

Målested/dyp Strømhastighet Strømstabilitet Resultantretning 

 middel maks Varians Neumann-  

 cm/s cm/s (cm/s)
2
 parameter grader 

Matresøyna vest 1 m  10,2 41,6 81,097 0,929 327° = NNV 

Matresøyna vest 8 m  1,0 2,6 0,044 0,128 61° = ØNØ 

Matresøyna midt 1 m  4,3 18,4 12,233 0,669 7° = N 

Matresøyna midt 8 m  1,4 9,4 1,137 0,440 166° = SSØ 

Matresøyna øst 1 m  3,2 16,4 6,687 0,839 142° = SØ 

Matresøyna øst 8 m  1,0 11,8 0,402 0,438 212° = SSV 

 
 

 
Figur 19. Strømhastighet på 1 meters dyp ved Matresøyna vest i perioden 21. februar – 21. mars 
2011. 

 

Overflatestrømmen var særlig sterk i begynnelsen av måleperioden (figur 19), og en sammenligning 

av overflatestrøm og produksjonsdata fra kraftverket i Matre viste tydelig at vannføringen og 
strømmen i denne perioden samvarierte (figur 20). I måleperioden vinterstid var det sterk korrelasjon 

mellom strøm og vannføring, hvor korrelasjonskoeffisienten r
2
 var 0,85. Det betyr at hele 85 % av 

variansen i strømfart på 1 m dyp kan forklares med forandring i vannføringen. Produksjonen fra 
kraftverket var størstedelen av perioden rundt det halve av det den var de første 3-4 dagene av 

måleperioden, samt hele måleperioden på høsten. 

 
Målinger ved riggen midt i sundet viste tilsvarende retning i overflaten, men med middels sterk 

gjennomsnittsstrøm på 4,3 cm/s (tabell 12). Videre nedover i vannsøylen ble strømmen betydelig 

svakere, tilsvarende målingene fra vest. Den målte gjennomsnittlige strømhastigheten på 8 m dyp var 

svak med 1,4 cm/s. Overflatestrømmen på 1 m dyp gikk hovedsaklig i retning nord, mens strømmen 
på 8 m dyp gikk mot sør-sørsørøst.  

 

Målinger ved riggen på østsiden av sundet viste imidlertid en noe annen situasjon, med motsatt retning 
og svakere gjennomsnittsstrøm på 3,2 cm/s. Videre nedover i vannsøylen ble strømmen betydelig 

svakere, tilsvarende de andre målestedene. Den målte gjennomsnittlige strømhastigheten på 8 m dyp 

(ca 3 m over bunnen) var svært svak med 1,0 cm/s. Overflatestrømmen på 1 m dyp gikk hovedsakelig 

i retning sørøst, mens strømmen på 8 m dyp gikk mot sør og vest.  
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Figur 20. Gjennomsnittlig vannføring (m

3
/s/døgn) fra kraftverket i Matre og gjennomsnittlig strøm-

hastighet (cm/s/døgn) på 1 meters dyp ved Matresøyna vest i perioden 21. februar – 21. mars 2011. 

 

 
Oppsummering av strømbildet innenfor Matresøyna viser at strømmen deler seg i to hovedretninger, 

en sør for Matresøyna og en langs land på østsiden av Matresøyna (figur 21). På østsiden av 

Matresøyna er strømmen sterkest nær opp til Matresøyna, men det er også en del nordgående strøm i 
midtre deler av sundet. Jan Olav Fosse fra Havforskningsinstituttet som arbeider på oppdrettslokalitet 

Matreberget kommenterer at strømbildet innerst på anlegget oftest går i retning sør, mens det ytterst på 

anlegget for det meste går motsatt veg, som vist på figur 21. Dette stemmer også godt med resultatene 
fra vintermålingene. 

 

Vintermålingene viste en sterk korrelasjon mellom strøm og vannføring gjennom kraftverket, og selv 

om korrelasjonen fra høstmålingene var svak, er det likevel tydelig at strømmen i området ved 
Matresøy er påvirket av kraftverket. Strømforholdene i overflaten er nok i stor grad påvirket av 

hvordan produksjonen på kraftverket kjøres, men andre faktorer som tidevann og værforhold spiller 

selvsagt også en rolle og gir et generelt komplekst strømbilde i vannsøylen fra overflate til bunn. 
Målinger av bunnstrømmen viser at den tidvis er påvirket av tidevannet, men også at det var en del 

strømstille perioder. Generelt sett har tidevannet trolig størst påvirkning på strømforholdene dypere i 

vannsøylen, mens overflatestrømmen langs Matresøy i all hovedsak er styrt av vannføringen fra 

kraftverket.   
 

Matre kraftverk består i dag av Matre M (Q=30 m3/s) og Matre H (Q=23 m3/s) og har en samlet 

maksimal vannføring på ca 53 m3/s. Med utvidelsen av kraftverket (nye Matre H, Q=37 m3/s) øker 
den maksimale samlede vannføringen til ca 67 m3/s. Ved effektkjøring vil Matre H typisk gå på 

bortimot full effekt på timene som har høyest pris, og stå i ro ved lave priser. Produksjonsfordelingen 

over året er imidlertid forutsatt uendret. Med andre ord vil det slippes mer vann på dagtid og mindre 
om natten, men totalt utslipp i løpet av døgnet blir omtrent som før. Utløpet fra det nye kraftverket 

plasseres ved siden av eksisterende utløp og blir, på samme måte som eksisterende utløp, gjennom en 

kulvert med fritt vannspeil. 

 
Matreelva har tilsynelatende liten effekt på strømbildet i Matresvågen ut fra strømmålingene og 

observasjoner av elven i felt i måleperiodene på høsten og vinteren. Men i enkelte perioder med mye 

nedbør vil trolig vannføringen fra elven også ha en effekt på strømbildet.  
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Figur 21. Oversikt over strømbildet i Matresvågen basert på strømmålinger og observasjoner i felt 

høsten 2010 og vinteren 2011.  
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SEDIMENTKVALITET 
 

Stasjon 1 ble tatt på ca 26-27 m dyp i tiltaksområdet for planlagt steinmolo innerst i Matresfjorden (jf. 

figur 5). De fire parallelle prøvene bestod av grabber (2-5 liter) med gråsvart, fast til mykt (kompakt) 
og luktfritt sediment av hovedsakelig fin sand og silt (figur 22, tabell 13). Det var et ca 1 cm lag med 

”dnom” (delvis nedbrutt organiske materiale) på overflaten av sedimentet. Det ble funnet noen 

skjellrester og halve kuskjell i samtlige replikater og alle replikatene var omtrent av samme type. 

 

Stasjon 2 ble tatt på ca 25-29 m dyp i tiltaksområdet for planlagt steinmolo. De fire parallelle prøvene 

bestod av grabber (2,5-8 liter) med grått, fast til mykt (kompakt) og luktfritt sediment av hovedsakelig 

fin sand, noe skjellsand og en ubetydelig mengde silt. I sedimentet på den andre replikaten var det noe 
svart ”dnom” innimellom. Det ble funnet en del halve kuskjell i de to siste replikatene og alle 

replikatene var omtrent av samme type. 

 
Tabell 13. Sensorisk og kjemisk beskrivelse av sedimentprøver fra Matre 14. oktober 2010. Andel av 

de ulike sedimentfraksjonene er anslått i felt. ”Dnom” = delvis nedbrutt organiske materiale. pH/Eh 

poeng og tilstand hentet fra figur i NS 9410:2007. 
 

Stasjon Matre 1 Matre 2 Matre 3 Matre 4 Matre 5 

Antall replikater 4 4 4 4 4 

Antall forsøk 5 4 5 4 4 

Grabbvolum (liter) 4+5+4+2   8+3+2,5+3 4+2+3+10  8+9+9+11 5+3+4+6 

Bobling i prøve Nei Nei Nei  Nei Nei  

H2S lukt Nei Nei Nei Nei Nei 

 Skjellsand  

(Noen skjellrester 

og halve kuskjell) 

10 % 

(Noen halve 

kuskjell) 

 

(Noen 

skjellrester) 

 

(Noen 

skjellrester) 

 

(Noen 

skjellrester) 

Primær Grus      

sediment Sand 80 - 90 % 90 % 60 - 90 % 70 % 80 - 90 % 

 Silt 10 – 20 % spor 10 – 40 % 30 % 10 - 20 % 

 Leire      

 Mudder litt     

 Stein      

 Fjell      

Beskrivelse  

av prøven 

Gråsvart, fast til 

mykt (kompakt) 

og luktfritt 

sediment med et 

1 cm lag av 

”dnom” øverst. 

Alle replikater av 

samme type.  

Grått, fast til 

mykt og luktfritt 

sediment.  Noe 

svart ”dnom” 

innimellom på 

replikat 2, ellers 

var alle replikater 

av samme type. 

Grått - gråbrunt, 

fast til mykt og 

luktfritt sediment. 

Litt svart 

lettflytende 

sediment øverst.  

Gråbrunt, mykt 

og luktfritt 

sediment. Alle 

replikater av 

samme type. 

Grått, mykt til 

fast og luktfritt 

sediment.  

Sediment på 2. 

replikat hadde 

fast konsistens. 

Surhet (pH) 7,26/,19/,43/,37 7,54/,26/,34/,67 7,41/,33/,32/,28 7,47/,28/,21/,24 7,34/,40/,24/,20 

Elektrodepotensial 
(Eh) 

101/124/170/128 320/140/337/362 165/148/312/160 155/150/160/202 155/150/95/246 

pH/Eh poeng 0 0  0 0  0-0-1-0 

pH/Eh-tilstand   1 1 1 1 1 
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Figur 22: Bilder av sediment tatt på fem stasjoner innerst i Matresfjorden 14. oktober 2010. Over 

t.v. Fra stasjon 1a.  Over t.h. Fra stasjon 2c.  Midten t.v. Eremittkreps i et hus av svamp fra stasjon 

2a. Midten t.h. Fra stasjon 3d.  Nede t.v. Fra stasjon 4. Nede t.h. Fra stasjon 5. Det ble tatt fire 
paralleller med nokså sammenfallende sedimentsammensetning på hvert sted. Samtlige prøver var 

relativt grovkornete med en homogen struktur. 

 

Stasjon 3 ble tatt på ca 25-27 m dyp i tiltaksområdet for planlagt steinmolo. De fire parallelle prøvene 
bestod av grabber (2-10 liter) med grått, fast til mykt (kompakt) og luktfritt sediment av hovedsakelig 

sand og silt. Det var noe svart og lettflytende materiale på overflaten av sedimentet.  Alle replikatene 

var av omtrent samme type. 

 

Stasjon 4 ble tatt på ca 29 m dyp i influensområdet for planlagt steinmolo. De fire parallelle prøvene 

bestod av grabber (8-11 liter) med gråbrunt, mykt og luktfritt sediment av hovedsakelig fin sand, noe 
silt. Det var noen skjellrester, samt trebiter. Alle replikatene var omtrent av samme type. 

 

Stasjon 5 ble tatt på ca 28-29 m dyp i influensområdet for planlagt steinmolo. De fire parallelle 

prøvene bestod av grabber (3-6 liter) med grått, mykt til fast (kompakt) og luktfritt sediment av 
hovedsakelig fin sand, og noe silt. Det var spor av skjellrester og løv. Alle replikatene var av omtrent 

samme type. 
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SURHET OG ELEKTRODEPOTENSIAL 

 

Nedbrytingsforholdene i sedimentet kan beskrives ved hjelp av både surhet og elektrodepotensial. Ved 
høy grad av akkumulering av organisk materiale vil sedimentet bli surt og ha et negativt 

elektrodepotensial. Surhet (pH) og elektrodepotensial (Eh) ble målt i fire paralleller på hver av 

stasjonene 1 – 5 (tabell 13). Sedimentet i Matresvågen hadde normale pH-verdier mellom 7,19 og 
7,67 i alle parallellene, noe som viser friske og oksygenrike forhold ved bunnen. Dette ser en også av 

elektrodepotensialet, som viste positive og høye verdier mellom 95 og 362 mV, noe som viser meget 

gode nedbrytingsforhold, slik at sedimentet på alle disse stasjonene ble klassifisert til miljøtilstand 1 
(beste) i henhold til NS 9410:2007.   

 

 

KORNFORDELING 
 

Det ble tatt prøver for analyse av kornfordeling av de øverste 5 cm av sedimentet fra stasjonene 1- 5 

(tabell 14 og figur 23). Resultatene viser at sedimentet i tiltaksområdet og influensområdet i 
Matresvågen er preget av lite sedimenterende forhold. Dette tyder på gode strømforhold ved bunnen i 

det undersøkte området. Tyngre partikler fra elven og fra land vil synke fortere og sedimentere i indre 

deler av fjorden, mens mer finpartikulært materiale faller til bunns etter hvert som det blir dypere 
utover fjorden.  
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Figur 23.  Kornfordeling i sedimentprøvene fra 

stasjonene 1 – 5 i Matre den 14. oktober 2010.  

Figuren viser kornstørrelse i mm langs x-aksen 
og henholdsvis akkumulert vektprosent og andel 

i hver størrelseskategori langs y-aksen av 

sedimentprøvene. Prøvene er analysert ved 

Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. Bergen 
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Sedimentet var mest finkornet på stasjon 4 sør for terskelen i Matresvågen, der andelen pelitt (silt og 

leire) utgjorde 23,6 % av partiklene på vektbasis og andelen sand var høy med 76,3 %. Sedimentet på 
stasjon 5, med kortest avstand til stamfiskanlegget tilhørende Havforskningsinstituttet, samt den 

dypeste stasjonen, hadde nest høyest andel av finkornet sediment med 19,5 % leire og silt.  

 
Stasjonene nærmest ”terskelen” i Matresvågen (i tiltaksområdet) hadde minst sedimenterende forhold, 

og det er ikke overraskende da bunnstrømmen trolig renner godt forbi terskelen her. Stasjon 2, rett 

nordnordvest for terskelen i Matresvågen, hadde minst finkornet sediment av samtlige stasjoner, der 
andel pelitt utgjorde kun 2,1 % og andelen sand var høy (89,1 %).  Stasjon 1, rett sør for terskel, hadde 

noe høyere andel pelitt med 8,9 %, men tilnærmet lik andel sand som stasjon 2. Prøvene inneholdt 

også en del grus, henholdsvis 8,8 og 2,4 % på stasjon 2 og 1, som også indikerer at det er lite 

sedimenterende forhold ved terskel. 

 

Tabell 14. Kornfordeling, tørrstoff, organisk innhold og innhold av nitrogen og fosfor i sedimentet fra 

stasjonene 1 – 5 den 14. oktober 2010. SFT-tilstanden for organisk karbon er markert i farger. Blå = meget 

god, grønn = god, gul = mindre god, oransj = dårlig og rød = meget dårlig. 

Stasjon 1 2 3 4 5 

Leire & silt i % 8,9 2,1 14,3 23,6 19,5 

Sand i % 88,7 89,1 85,7 76,3 80,4 

Grus i % 2,4 8,8 - 0,1 0,1 

Tørrstoff (%) 70 77 69 59 72 

Glødetap (%) 1,4 0,89 2,7 3,9 8,5 

TOC (mg/g) 5,6 3,56 10,8 15,6 34 

Normalisert TOC (mg/g) 21,9 21,2 18,1 17,7 48,5 

Kjeldahl Nitrogen (mg/g) 0,7 0,4 0,7 1,7 0,8 

Total Fosfor (mg/g) 0,88 0,47 1,1 1,4 0,89 

 

TØRRSTOFF OG ORGANISK INNHOLD 
 

Tørrstoffinnholdet var høyt på alle stasjoner (utenom stasjon 4 der det var litt lavere), hvilket skyldes 

de lite sedimenterende forholdene på disse stedene med svært lavt til moderat innhold av organisk 
materiale, og et tilsvarende høyt innhold av mineralsk materiale. Glødetapet var svært lavt til lavt på 

de fleste stasjoner, men svakt forhøyet på stasjon 5 med et glødetap på 8,5 % (tabell 14). 

 

Innholdet av (normalisert) TOC var lavt på stasjon 3 og 4, med henholdsvis 18,1 og 17,7 mg C/g 
(tabell 14). Dette tilsvarer SFTs tilstandsklasse I = “meget god” (SFT 1997). På stasjon 1 og 2 var 

innholdet av (normalisert) TOC henholdsvis 21,9 og 21,2 mg C/g, noe som tilsvarer SFTs 

tilstandsklasse II = “god”.  Høyest innhold av normalisert TOC ble registrert på stasjon 5 med 48,5 mg 
C/g, tilsvarende tilstandsklasse V = ”meget dårlig”.  

 

Formelen som benyttes til denne beregningen er imidlertid ikke tilpasset lokaliteter som ligger inne i 

fjorder (Aure mfl. 1993). Dette skyldes at fjordene normalt mottar en god del organisk materiale av 
terrestrisk opprinnelse fra land via avrenning, noe som ofte kan gi et høyere naturlig glødetap i 

sedimentene enn ute ved kysten.  

 
Innholdet av organisk nitrogen og fosfor i sedimentet forteller også noe om nedbrytingsforholdene og 

omfanget av tilførsler til sedimentet. Det ble målt en lav konsentrasjon av nitrogen med <2 mg N/g 

(tabell 14) i sedimentet på samtlige stasjoner i Matresvågen, tilsvarende SFTs’ tilstandsklasse I = 
“god” (SFT 1993). Nivået av fosfor var også relativt lavt på samtlige stasjoner, noe som indikerer 

gode nedbrytings- og omsetningsforhold i sedimentene i Matresvågen. Ved gode nedbrytingsforhold 

finner man normalt liten forskjell i konsentrasjonene av nitrogen og fosfor.   

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1427 

 

44 

MILJØGIFTER I SEDIMENTENE 
 

Innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter i sedimentet ble undersøkt i sedimentprøver fra 

stasjonene 1 – 5 den 14. oktober 2010. Konsentrasjonen av tungmetallene og de organiske miljøgiftene 
som knyttes opp mot en aktuell miljøtilstand er ført opp i tabell 15.  

 
Tabell 15. Miljøgifter i sediment fra stasjonene 1 – 5 ved Matre den 14. oktober 2010. SFT- tilstanden 
(Bakke mfl. 2007) er markert med farge for aktuelle parametre. For miljøgifter i sediment benyttes SFTs 
nye klasseinndeling for metaller og organiske miljøgifter i vann og sediment: I = bakgrunn (blå).  II = god 

(grønn).  III = moderat (gul).  IV = dårlig (oransje). V = svært dårlig (rød).  
 

Stoff / miljøgift Enhet St 1 St 2 St 3 St 4 St  5 

Kobber (Cu) mg/kg 6,8 3,5 8,4 13 7,2 

Sink (Zn) mg/kg 46 34 60 82 51 

Bly (Pb) mg/kg 7,0 2,9 8,0 16 7,2 

Krom (Cr) mg/kg 10 4,8 12 20 9,2 

Nikkel (Ni) mg/kg 10 5,5 13 20 9,7 

Kadmium (Cd) mg/kg 0,027 0,010 0,036 0,072 0,042 

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,0128 0,00520 0,0175 0,0371 0,0195 

Naftalen µg/kg 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 
Acenaftylen µg/kg 0,2 0,1 0,4 0,7 0,5 
Acenaften µg/kg 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 
Fluoren  µg/kg 1,4 <0,1 1,9 1,8 1,0 
Fenantren  µg/kg 8,4 2,2 14,0 21,6 8,8 

Antracen µg/kg 1,6 0,2 2,6 5,0 2,1 
Fluoranten µg/kg 19,1 <0,1 32,3 58,4 19,3 

Pyren µg/kg 15,2 2,5 23,9 44,0 15,3 

Benzo(a)antracen µg/kg 13,3 3,6 24,6 38,7 17,7 

Chrysen µg/kg 14,3 5,4 13,7 23,0 13,4 
Benzo(b)fluoranten µg/kg 16,1 2,4 6,2 51,0 6,9 

Benzo(k)fluoranten µg/kg 9,8 2,0 10,9 4,9 8,3 

Benzo(a)pyren µg/kg 12,2 1,7 17,2 33,8 12,0 

Indeno(123cd)pyren µg/kg 3,8 <0,1 4,7 11,6 4,5 

Dibenzo(ah)antracen µg/kg 1,4 0,1 7,6 3,4 2,1 
Benzo(ghi)perylen µg/kg 22,6 <0,1 33,0 70,7 25,8 

∑PAH 16 EPA µg/kg 140 20,7 193 369 139 

PCB # 28 µg/kg 0,2 0,2 0,4 0,2 1,3 

PCB # 52 µg/kg 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 

PCB # 101 µg/kg 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
PCB # 118 µg/kg 0,2 <0,1 0,1 0,2 0,1 

PCB # 153 µg/kg 0,2 0,1 0,3 0,5 0,2 
PCB # 138 µg/kg <0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 

PCB # 180 µg/kg <0,1 0,1 0,1 0,2 <0,1 

∑ PCB 7 µg/kg 1,3 0,9 1,9 2,3 2,2 

Tributyltinn (TBT) μg/kg 4,6 1,2 5,9 38 17 

 

 

TUNGMETALLER 

 

Metallinnholdet i sediment fra de ulike stasjonene tilsvarte bakgrunnsnivå og havnet i SFTs 
tilstandsklasse I = ”bakgrunn” (tabell 15). 
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TJÆRESTOFF (PAH) 

 

For PAH-stoffene (summen av tri- til hexasykliske forbindelser) ble det på alle fem stasjonene påvist 
mange forbindelser, men flertallet av stoffene forelå i lave konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 

I-II = ”bakgrunnsnivå” – ”god” (tabell 15). Det var derimot relativt høye konsentrasjoner av 

enkelkomponenten Benzo(ghi)perylen på samtlige stasjoner unntatt stasjon 2.  Stasjon 1 og 5 havnet i 
tilstandsklasse III = ”moderat”, mens stasjon 2 og 3 havnet i tilstandsklasse IV = ”dårlig”. 

Konsentrasjonene på stasjon 3 og 4 var med 33 – 70 µg/kg i nedre sjikt av klasse IV (31 – 310 µg/kg), 

og svært snevre klassegrenser gjør at denne forbindelsen ofte kommer opp i klasse IV. Det er heller 
ikke uvanlig å finne konsentrasjoner av denne forbindelsen innenfor klasse IV, selv om alle andre 

PAH-forbindelser og summen er innenfor tilstandsklasse I – II (eks. Brekke & Eilertsen 2009; Brekke 

m.fl. 2009; 2010). Høye konsentrasjoner av Benzo(ghi)perylen ser mer ut til å være et generelt 

problem fremfor å indikere spesielle utslippskilder. Summen av de 16 vanlige PAH-stoffene tilsvarte 
SFTs tilstandsklasse I = ”bakgrunn” for samtlige stasjoner utenom stasjon 4, som havnet i 

tilstandsklasse II = ”god”.  

 

KLORORGANISKE STOFF (PCB) 

 

Det ble funnet lave verdier av ∑PCB 7 på samtlige stasjoner, og samlet sett var konsentrasjonene 
mellom 0,9 og 2,3 µg/kg på stasjonene 1 til 5 tilsvarende SFTs tilstandsklasse I = ”bakgrunn” (tabell 

15). 

 

TRIBUTYLTINN (TBT) 
 

På stasjon 1 og 2 var nivået av TBT lavt til svakt forhøyet, dvs. henholdsvis 4,6 og 1,2 μg/kg, 

tilsvarende SFTs tilstandsklasse II = ”god” (tabell 15). På stasjon 3 og 5 i Matresvågen var 
konsentrasjonen av TBT i sedimentet moderat høyt med henholdsvis 5,9 og 17 μg/kg, noe som 

tilsvarer SFTs tilstandsklasse III = ”moderat”. TBT innhold i sedimentet på stasjon 4 var høyt med 38 

μg/kg, tilsvarende tilstandsklasse IV =”dårlig”. Konsentrasjonen av TBT har ofte sammenheng med 

båttrafikk, og høye konsentrasjoner finnes ofte i havneområder og lags skipsleier. Konsentrasjonen av 
TBT var høyere i de noe mer sedimenterende delene av influensområdet for tiltaket, og lavere i selve 

tiltaksområdet.  
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BLØTBUNNSFAUNA 
 

MATRE ST. 1 

 
Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon 1 opp brukbart med prøvemateriale, dvs. 4-5 l i 

de tre første og 2 l i fjerde parallell. Artsantallet i de fire grabbene varierte fra relativt lavt med 28 i 

fjerde grabb til relativt høyt med 61 i de to første grabbhuggene, mens samlet artsantall for de fire 
grabbene var 89 (tabell 16). Individantallet i de fire grabbene varierte etter samme mønster som 

artsantallet, med verdier fra 96 til 268. Totalt individantall var på 758.  

 

Verdiene for artsmangfold (H’) varierte mye i samsvar med artsantallet og lå innenfor tilstandsklasse I 
– ” meget god” for alle fire paralleller. Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med lav dominans. 

For de fire grabbene samlet lå også artsmangfoldet innenfor klasse I (tabell 16). Verdiene for 

artsindeksen (ISI) i de fire grabbene var relativt jevne med verdier innenfor tilstandsklasse II – ”god”. 
Samlet ble stasjonen også klassifisert i klasse II – ”god”. 

 

Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Spiophanes kroeyeri, som var 
representert med tallrike unge, nylig nedslåtte individer. Disse kan ikke regnes som stabile elementer i 

bløtbunnsfaunasamfunnet, og er dermed utelatt fra statistikken. Hyppigst forekommende av de 

statistisk brukbare taksaene på stasjonen var flerbørstemarkslekten Jasmineira med omtrent 16 prosent 

av individene ujevnt fordelt mellom grabbene (tabell 17). Prionospio fallax av samme gruppe og 
muslingen Thyasira sarsi hadde henholdsvis 12 og 6 prosent. De tre taksaene kan finnes tallrikt både i 

upåvirkede og noe organisk påvirkede områder.  

 
Varierende arts- og individantall, artsmangfold i tilstandsklasse I – ”meget god”, artsindeks i klasse II 

– ”god”, lav dominans og hyppigste arter uten indikasjon på forurensningsbelastning karakteriserer 

stasjonen per 14. oktober 2010. Stasjonen synes best karakterisert som upåvirket, og liggende i 

grenseområdet mellom tilstandsklasse I og II. 
 

MATRE ST. 2 

 
Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon 2 opp brukbart med prøvemateriale, dvs. 8 l i 

første parallell og 2,5 – 3 l i de tre neste.  Artsantallet i de fire grabbene på stasjonen var middels høyt 

og varierte fra 34 til 40. Samlet artsantall for de fire grabbene var 78. Individantallet i de fire grabbene 
på stasjonen var middels høyt og varierende, med flest i grabb A og D som hadde henholdsvis 142 og 

144 individer, mens grabb C lå lavest med 96. Samlet individantall var 505.  

 

Verdiene for artsmangfold lå innenfor tilstandsklasse I – ”meget god” for grabb A og C, mens grabb B 
lå innenfor klasse II – ”god” og grabb D nær grensen mellom de to klassene. Samlet ble stasjonen 

klassifisert i klasse I. Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med lite dominans. Verdiene for 

artsindeksen lå innenfor tilstandsklase II – ”god” for grabb A, innenfor klasse III – ”mindre god” for B 
og C, og nær grensen mellom de to klassene for grabb D. Samlet lå stasjonen innenfor tilstandsklasse 

II – ”god”.  

 
Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Owenia fusiformis med ca 11 prosent 

av individene. Nest hyppigst forekommende arter på stasjonen var Myriochele oculata og Prionospio 

cirrifera fra samme gruppe med omtrent 10 prosent hver. Alle tre er arter som kan øke sine antall ved 

økt organisk tilførsel, men som også kan være dominerende i helt upåvirkede områder.  
 

Kombinasjonen middels høyt artsantall, middels høyt individantall, artsmangfold mest innenfor 

tilstandsklasse I - ”meget god” og dels II – ”god”, relativt lav dominans, verdier for artsindeksen 
innenfor tilstandsklasse II og III samt dominans av ikke spesielt forurensningstolerante arter 

karakteriserer stasjon 2 per 14. oktober 2010. Av gjeldende tilstandsklasser synes II – ”god” å være 

mest dekkende, men tilstanden ligger relativt nær tilstandsklasse I – ”meget god”. 

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1427 

 

47 

Tabell 16. Antall arter og individer av bunndyr i de fire grabbhoggene på hver av de fem stasjonene i 

Matre 14. oktober 2010, samt Shannon-Wieners diversitetsindeks, beregnet maksimal diversitet (H'-

max), jevnhet (evenness), artsindeks (Rygg 2002) og SFT-tilstandsklasse. Enkeltresultatene er 
presentert i vedleggstabell 1 & 2 bak i rapporten. Fargekoder tilsvarer tilstandsklassifiseringen etter 

SFT (1997). 
 

Stasjon Antall 

arter 

Antall 

individer 

H’max Diversitet, 

H’ 

Jevnhet, 

J 

SFT 

tilstand 

ISI 

indeks 

Matre st. 1 

samlet 
89 758 6,50 5,07 0,78 I 8,26 (II) 

a 61 264 5,93 4,92 0,83 I 7,93 (II) 

b 61 268 5,92 4,62 0,78 I 8,04 (II) 

c 47 130 5,53 4,76 0,86 I 7,60 (II) 

d 28 96 4,80 4,18 0,87 I 7,86 (II) 

Matre st. 2 

samlet 
78 505 6,26 5,01 0,80 I 8,03 (II) 

a 40 142 5,35 4,23 0,79 I 8,09 (II) 

b 34 123 5,12 3,89 0,76 II 7,38 (III) 

c 35 96 5,13 4,41 0,86 I 7,41 (III) 

d 34 144 5,10 4,03 0,79 I/II 7,46 (III/II) 

Matre st. 3 

samlet 
67 670 6,04 4,59 0,76 I 7,85 (II) 

a 35 122 5,15 4,17 0,81 I 8,22 (II) 

b 31 132 4,94 3,80 0,77 II 7,28 (III) 

c 24 109 4,58 3,53 0,77 II 7,52 (II/III) 

d 47 307 5,58 4,35 0,78 I 7,69 (II) 

Matre st. 4 

samlet 
79 1152 6,31 4,92 0,78 I 8,02 (II) 

a 43 269 5,41 4,65 0,86 I 7,75 (II) 

b 51 341 5,64 4,51 0,80 I 8,24 (II) 

c 50 291 5,67 4,82 0,85 I 7,81 (II) 

d 42 251 5,41 4,44 0,82 I 7,25 (III) 

Matre st. 5 

samlet 
52 559 5,68 4,20 0,74 I 7,94 (II) 

a 31 147 4,92 3,74 0,76 II 7,35 (III) 

b 21 112 4,41 3,35 0,76 II 7,41 (III) 

c 35 181 5,15 4,12 0,80 I 7,78 (II) 

d 31 119 4,95 4,16 0,84 I 7,08 (III) 

 

 

MATRE ST. 3 
 

Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon 3 opp brukbart med prøvemateriale, dvs. 2 – 4 l i 

de tre første parallellene og 10 l i fjerde.  Artsantallet i de fire grabbene var varierende fra relativt lavt 
med 24 i grabb C til høyt med 47 i fjerde grabb. Totalt artsantall var 67. Individantallet i de fire 

grabbene varierte etter samme mønster som artsantallet med middels høye verdier i de tre første 

grabbene og relativt høy verdi i grabb D. Totalt individantall var 670.  
 

Verdiene for artsmangfold for enkeltgrabbene lå innenfor klasse I ”meget god” i grabb A og D samt 

for stasjonen samlet. Grabb B og C lå innenfor tilstandsklasse II-”god”. Jevnhetsindeks hadde verdier 

som pekte mot liten grad av dominans. Artsindeksen for enkeltgrabbene hadde verdier i tilstandsklasse 
II – ”god” for grabb A og D og klasse III – ”mindre god” for B. Verdien for grabb C lå i 

grenseområdet for de to klassene. For alle fire grabber samlet lå verdien godt innenfor klasse II. 
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Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Prionospio fallax med ca 15 prosent av 

individene. Slekten Jasmineira fra samme gruppe var nest hyppigst med 14 prosent ujevnt fordelt, 

mens muslingen Thyasira sarsi var tredje hyppigst med omtrent 13 prosent av individene. De tre 
taksaene kan finnes tallrikt både i upåvirkede og noe organisk påvirkede områder. 

 

Kombinasjonen varierende arts- individantall, artsmangfold mest innenfor tilstandsklasse I - ”meget 
god”, lav dominans, verdier for artsindeksen stort sett innenfor tilstandsklasse II samt ikke spesielt 

forurensningstolerante arter som de hyppigste karakteriserer stasjon 3 per 14. oktober 2010. 

Lokaliteten synes best karakterisert ved tilstandsklasse II – ”god”, samtidig som den må sies å ligge 
nær I – ”meget god” ut fra verdiene for artsmangfold. 

 
 

Tabell 17. De ti mest dominerende artene av bunndyr tatt på stasjonene i Matre 14. oktober  2010.   

Arter st. 1 % Kum % 

Jasmineira sp 16,23  59,63  

Prionospio fallax 12,01  43,40  

Thyasira sarsi 6,46  31,40  

Sosanopsis wireni 5,01  24,93  

Chaetozone setosa 4,88  19,92  

Streblosoma intestinale 4,49  15,04  

Virgularia mirabilis 3,03  10,55  

Owenia fusiformis 2,51  7,52  

Edwardsiidae indet 2,51  5,01  

Thyasira flexuosa 2,51  2,51  
 

Arter  st. 2 % Kum % 

Owenia fusiformis 10,69  62,57  

Myriochele oculata 9,70  51,88  

Prionospio cirrifera 9,50  42,18  

Jasmineira sp 8,71  32,67  

Prionospio fallax 6,93  23,96  

Aonides paucibranchiata 4,36  17,03  

Chaetozone setosa 4,16  12,67  

Edwardsiidae indet 3,17  8,51  

Thracia sp juv 2,77  5,35  

Protodorvillea kefersteini 2,57  2,57  
 

Arter st. 3 % Kum % 

Prionospio fallax 15,22  70,15  

Jasmineira sp 13,58  54,93  

Thyasira sarsi 12,69  41,34  

Chaetozone setosa 7,01  28,66  

Owenia fusiformis 5,22  21,64  

Prionospio cirrifera 4,48  16,42  

Streblosoma intestinale 3,58  11,94  

Myriochele oculata 2,99  8,36  

Diplocirrus glaucus 2,84  5,37  

Edwardsiidae indet 2,54  2,54  
 

Arter  st. 4 % Kum % 

Jasmineira sp 15,80  61,98  

Thyasira sarsi 6,60  46,18  

Myriochele oculata 6,60  39,58  

Diplocirrus glaucus 6,34  32,99  

Prionospio fallax 5,82  26,65  

Sosanopsis wireni 5,64  20,83  

Streblosoma intestinale 5,38  15,19  

Cerianthus lloydi 4,34  9,81  

Terebellides stroemi 2,95  5,47  

Sabellides octocirrata 2,52  2,52  
 

 Arter  st. 5 % Kum % 

Thyasira sarsi 21,82  76,57  

Myriochele oculata 14,13  54,74  

Prionospio fallax 11,27  40,61 

Jasmineira sp 7,87  29,34  

Prionospio cirrifera 7,69  21,47  

Diplocirrus glaucus 3,40  13,77  

Goniada maculata 3,22  10,38  

Streblosoma intestinale 2,50  7,16  

Chaetozone setosa 2,50  4,65  

Cerianthus lloydi 2,15 2,15  
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MATRE ST. 4 

 

Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon 4 opp godt med prøvemateriale, dvs. 8-11 l i de 
fire parallellene. Artsantallet i de fire grabbene på stasjonen var relativt høyt med verdier fra 42 til 51 

per grabb, mens samlet artsantall for de fire grabbene var 79. Individantalllet i de fire grabbene på 

stasjonen var relativt høyt. Grabb B hadde flest med 341 individer, mens det i de andre tre var mellom 
251 og 291. Samlet individantall var 1152 (tabell 16). 

 

Verdiene for artsmangfold var relativt stabile med verdier godt innenfor tilstandsklasse I – ”meget 
god” for alle fire grabber. Samlet ble stasjonen også klassifisert i klasse I. Jevnhetsindeksen hadde 

verdier assosiert med lite dominans. Verdiene for artsindeksen i de fire grabbene lå innenfor 

tilstandsklasse II – ”god” for tre av grabbene. Den fjerde lå i tilstandsklasse III – ”mindre god”. For 

alle fire grabber samlet lå verdien innenfor klasse II. 
 

Hyppigst forekommende gruppe på stasjonen var flerbørstemarkslekten Jasmineira med 16 prosent av 

individene. Muslingen Thyasira equalis og flerbørstemarken Myriochele oculata var også tallrike på 
stasjonen med omtrent 7 prosent av individene hver (tabell 17). De tre taksaene kan finnes tallrikt 

både i upåvirkede og noe organisk påvirkede områder.  

 
Kombinasjonen relativt høyt artsantall, relativt høyt individantall, artsmangfold innenfor 

tilstandsklasse I - ”meget god”, lite dominans, verdier for artsindeksen stort sett innenfor 

tilstandsklasse II samt artssammensetning som ikke peker spesielt mot forurensningsbelastning 

karakteriserer stasjon 4 per 14. oktober 2010. Lokaliteten synes å ligge i overgangsområdet mellom 
tilstandsklasse I ”meget god” og II – ”god”. 

 

 

MATRE ST. 5 

 

Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en fra stasjon 5 opp brukbart med prøvemateriale, dvs. 3-6 l i 

de fire parallellene. Artsantallet i de fire grabbene på stasjonen var relativt lavt til middels med verdier 
fra 21 til 35 per grabb, mens samlet artsantall for de fire grabbene var 52. Individantalllet i de fire 

grabbene på stasjonen var relativt lavt og noe varierende. Således hadde grabb C flest med 181 

individer, mens det i B var færrest med 112. Samlet individantall var 559.  
 

Verdiene for artsmangfold lå innenfor tilstandsklasse I – ”meget god” for to av grabbene. De andre to 

lå i klasse II – ”god”. Samlet ble stasjonen klassifisert i klasse I. Jevnhetsindeksen hadde verdier 
assosiert med lite dominans. Verdiene for artsindeksen for tre av de fire grabbene lå innenfor 

tilstandsklasse III – ”mindre god”. For den fjerde og alle fire grabber samlet lå verdien innenfor 

tilstandsklasse II – ”god”.  
 

Hyppigst forekommende art på stasjonen var muslingen Thyasira equalis med 22 prosent av 

individene. Flerbørstemarkene Myriochele oculata og Prionospio fallax var tallrike på stasjonen med 

henholdsvis 14 og 11 prosent av individene. Alle tre kan finnes tallrikt på upåvirkede lokaliteter, 

samtidig som de kan øke noe i antall ved økte organiske tilførsler. 
 

Kombinasjonen relativt lavt til middels artsantall, relativt lavt individantall, artsmangfold mest 

innenfor tilstandsklasse I - ”meget god”, lite dominans, verdier for artsindeksen innenfor 
tilstandsklasse II og III samt artssammensetning som ikke peker spesielt mot forurensningsbelastning 

karakteriserer stasjon 5 per 14. oktober 2010. Lokaliteten synes å være best karakterisert ved 

tilstandsklasse II – ”god”, selv om mange indeksverdier ligger både over og under denne klassen. 
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Figur 24. Faunastruktur uttrykt i geometriske klasser for stasjonene 1  -  5  tatt  14.  oktober 2010 i 

sundet mellom Matresøyna og Storematre. Antall arter langs y – aksen og geometriske klasser langs 

x- aksen. 
 

Kurven til de geometriske klassene viser også at stasjonene er forholdsvis upåvirket med en relativt 

jevnt fallende kurve (figur 24). Selv om det på samtlige stasjoner er gode forhold for bunndyrsfaunaen 

er det likevel nyanser på kurveforløpene til de ulike stasjonene. Stasjonen med det beste kurveforløpet 
er stasjon 1, som ligger omtrent midt i sundet mellom Storematre og Matresøyna, nærmest 

Matresøyna. Stasjonen 1 er plassert på terskelen hvor det sannsynligvis er best strømforhold ved 

bunnen. Stasjon 1 hadde det høyeste artsantallet og artsmangfoldet av samtlige stasjoner. Stasjon 2 
følger tett etter med det nest beste kurveforløpet, og har høyest antall arter representert med bare ett 

individ.  

 

Av stasjonene som kommer ”dårligst” ut har stasjon 5 færrest antall arter med ett individ og lavest 
artsantall, jevnhet og artsmangfold (tabell 16) av samtlige stasjoner. Stasjon 5 ligger nærmest 

oppdrettsanlegget på Matreberget og det var også ved denne stasjonen det ble registrert høyest andel 

organisk materiale i sedimentet. Stasjon 4 har høyest andel av individrike arter, dvs. arter innenfor 
geometrisk klasse VIII med 128-255 individer av en art. Det må understrekes at det her er snakk om 

små nyanser under generelt svært gode forhold.  

 
I konklusjon er miljøforholdene svært gode i sundet mellom Storematre og Matresøyna med en 

tilsynelatende upåvirket fauna. Bløtbunnsfaunaen i området har vanlige arter som er representative for 

distriktet og gis liten verdi. 
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MARIN HARDBUNNSFLORA OG FAUNA 
 

MARINE NATURTYPER  
 

Litoralt ble det registrert henholdsvis rullesteinsfjære og hardbunnsfjære på Stormatre og Matresøyna. 

Rullstein- og hardbunnsfjærer er svært vanlige langs kysten av Norge og er ikke vurdert til å være en 
spesiell naturtype. Arter som ble registrert er vanlig forekommende og regnes ikke å ha noe spesiell 

verdi.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Sublitoralt ble det registrert forekomster av blæretang, grisetang og sagtang på grus- og hardbunn. Det 

ble også registrert en del forekomster av blåskjell, sjøstjerner og kråkeboller. Alge- og dyresamfunnet 

som ble registrert på de ulike lokalitetene bestod ikke av prioriterte eller spesielle naturtyper, og 
regnes dermed ikke for å ha noen spesiell verdi.  

 

RØDLISTEARTER 
 

Det ble ikke registrert rødlistearter ved de to lokalitetene på Storematre og Matresøyna.  
 

MARIN HARDBUNNS FLORA OG FAUNA  
 
STOREMATRE ST. 1 

 
Litoralt 

 

Litoralsonen på Storematre er en slak og vestvendt rullesteinsfjære, med en helningsvinkel på <10º 

(figur 25). Ruteanalysen ble utført i 2 nivåer, hhv. i spiraltangbeltet og grisetangbeltet.  

(vedleggstabell 4). Lavarten marebek (Verrucaria maura) var flekkvis representert på større steiner i 
rullesteinsfjæren. Spiraltang dominerte den øverste delen av litoralsonen totalt og tangbeltet var opptil 

4 m på det bredeste. Enkelte individer av grisetang (Ascophyllum nodosum) ble registrert løstliggende 

(f. scorpioides) eller festet i små steiner i spiraltangbeltet. Grisetang med enkelte individer av 

blæretang (Fucus vesiculosus) dannet et velutviklet belte i nedre deler av litoralsonen. Det var tydelig 
ferskvannpåvirkning med få arter utenom den habitatbyggende tangvegetasjonen. Av små og 

trådformede alger var det tarmgrønske (Ulva intestinalis) og tanglo (Elachista fucicola) som ble 

registrert i litoralsonen.  Under tangvegetasjonen var enkelte steiner dekket med den skorpeformede 
rødalgen fjæreblod (Hildenbrandia rubra).   

 

  

Figur 25. Venstre: oversiktsbilde av lokaliteten for ruteanalyse i litoralsonen på st. 1 på 

Storematre. Høyre: ruteanalyse fra nivå 2. Spiraltang og grisetang utgjorde størstedelen av 

tangvegetasjonen.  
 

Faunaen i strandsonen bestod av svært få forekomster av spiss strandsnegl (Littorina saxatilis) i øvre 

deler av litoralsonen og noen forekomster av blomsterpolypp (Tubularia indivisa) og blåskjell (Mytilus 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1427 

 

52 

edulis) i nedre deler av litoralsonen. Under tangvegetasjonen var det store mengder av tanglopper 

(Amphipoda), men disse ble kun registrert som ”til stede” da det er en vanskelig og tidkrevende 

prosess å estimere det egentlige antallet.  
 
Sublitoralt 

 

Sublitoralt ble det registrert en moderat bratt grusbunn med grisetang, blæretang og sagtang (Fucus 

serratus) som den dominerende tangvegetasjonen øverst i sjøsonen. Sagtangindividene var preget av 
ferskvannsforholdene innerst i fjorden med en noe utydelig sagtagget form. Perlesli (Pylaiella 

littoralis) dekket den habitatbyggende tangvegetasjonen omtrent fullstendig og det var vanskelig å 

registrere andre arter da vannsøylen ble svært grumset når en berørte i algevegetasjonen. Foruten den 
dominerende vegetasjonen ble det registrert spredte forekomster av havsalat (Ulva lactuca) og enkelte 

forekomster av rødalgen røddokke (Polysiphonia stricta), gaffelgrenet havpryd (Callithamnion 

corymbosum) og rekeklo-arter (Ceramium sp, Ceramium s lat rubrum).  Det var kun tangvegetasjon 

ned til ca 2 m dyp på grunn av det ustabile substratet. Av innsamlet materiale ble også trådformede 
arter som bruntufs (Sphacerlaria cirrosa), tanglo, teinebusk (Rhodomela confervoides), Cladophora 

sp. og tarmgrønske registrert.  

 

 
 

 

  
 

Figur 26. Bilder fra øverste del av sjøsonen på Storematre. Øverst: blæretang, grisetang og sagtang 
fra overflaten og ned til 1-2 m dyp. Den trådformede algen perlesli dekker store deler av 

tangvegetasjonen. Nederst t.v. grus og sandbunn med flekkvise algeforekomster og sjøstjerner.  

Nederst t.h. forekomster av kråkeboller fra og med 4 m dyp.  
 

Faunaen i øvre deler av sublitoralen var som i litoralen, sparsom og artsfattig. Strandsnegl (Littorina 

littorea) og blåskjell var de mest dominerende artene. Nedenfor tangvegetasjonen var det et ca 2 meter 
bredt belte med hyppige forekomster av sjøstjernen vanlig korstroll (Asteria rubens), etterfulgt av et 

belte bestående av langpigget kråkebolle (Echinus acutus) på ca 4 meters dyp (figur 26). Arter som 

ble identifisert i innsamlet materiale var tanglopper, tanglus (Isopoda), membranmosdyr 

(Membranipora membranacea) og hydroiden tangblomst (Clava multicornis).  
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MATRESØYNA ST. 2 

 
Litoralt 
 

Litoralsonen på Matresøyna er en relativt bratt, sørvendt hardbunnsfjære, med en helningsvinkel på ca 

21º (figur 27). Ruteanalysen ble utført i to nivåer, et i spiraltangbeltet og et i grisetangbeltet.  Marebek 

dannet et ca 0,5 m bredt belte på fjellberget i supralitoralsonen. Det var et relativt velutviklet belte av 
spiraltang og grisetang i henholdsvis øvre og nedre deler av litoralsonen. Bergveggen under 

tangvegetasjonen var fullstendig dekket av fjæreblod. I nedre deler av litoralsonen, under 

grisetangvegetasjonen, var det trådformede arter som tarmgrønske og vanlig grønndusk (Cladophora 
rupestris). Av fauna ble det registrert små forekomster av spiss strandsnegl, vanlig strandsnegl, 

strandkrabbe (Carcinus maenas) og blåskjell. Tanglopper ble registrert som til stede.  

 

  
 

 

Figur 27. Venstre: oversiktsbilde av lokaliteten for ruteanalyse i strandsonen på Matresøyna. Høyre: 
Nærbilde av bratt litoralsone med blæretang og fjæreblod som de dominerende artene. 

 

Sublitoralt 

 

Sublitoralt ble det registrert en moderat bratt hardbunn med blæretang, grisetang og sagtang som den 

dominerende tangvegetasjonen i den øvre delen av sjøsonen (figur 28). Sagtangindividene var også 
her preget av ferskvannsforholdene med en noe utydelig sagtagget form. I motsetning til stasjonen ved 

Storematre var det lite trådformede alger på berg og de habitatbyggende algene. Foruten den 

dominerende vegetasjonen ble det registrert spredte forekomster av krusflik, Japansk sjølyng 
(Heterosiphonia japonica) og martaum. Berget var dekket av fjæreblod og slettrugl. Av innsamlede 

arter ble det registrert blant annet røddokke, svartdokke (Polysiphonia fucoides), bruntufs og tanglo. 

Tangvegetasjonen gikk ikke lenger ned enn til ca 2 meters dyp.  

 
Faunaen i øvre deler av sublitoralen var som i litoralen, sparsom og artsfattig. Strandsnegl (Littorina 

littorea) og blåskjell var de mest dominerende artene ved tangvegetasjonen. Nedenfor 

tangvegetasjonen var det et spredt belte med hyppige forekomster av sjøstjernen vanlig korstroll 
(Asteria rubens), etterfulgt av et bredt belte bestående av langpigget kråkebolle (Echinus acutus) fra ca 

2-3 meters dyp (figur 28). Langpigget kråkebolle lever normalt på relativt dypt vann, men ble 

registrert fra 3-4 m dyp ved Storematre og Matresøyna. Kråkeboller nedbeiter algevegetasjon og er 
trolig årsaken til den sparsomme og manglende algevegetasjonen fra 2-3 m dyp. Spesielt gjelder dette 

ved Matresøyna hvor det var hardbunn. I forbindelse med sukkertareundersøkelser i Hardangerfjorden 

har det blitt registrert hyppige forekomster av kråkeboller opp til 6-10 m dyp i indre deler av fjorden 

og har vært ansvarlig for nedbeiting av vegetasjon på dypere vann (Moy mfl. 2007). Jorde og 
Klavestad (1963) fant store antall av kråkeboller fra rundt 10 m dyp i indre deler av Hardangerfjorden. 

Det ble også registrert enkelte individer av drøbakkkråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) 

ved Matresøy, som også beiter på alger, særlig tare, og har i enkelte områder gjort stor skade på 
tareskogsforekomster i Nord-Norge.  
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I groper og hyller på berget var det flekkvise ansamlinger av blåskjellrester og slamlag av organisk og 

uorganisk materiale. Arter som ble identifisert i innsamlet materiale var tanglopper, tanglus (Isopoda), 

membranmosdyr (Membranipora membranacea) og langhals-sekkedyr (Clavelina lepadiformis).  
 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Bilder fra øverste del av sublitoralen 
på Matresøyna. Øverst: hardbunn med 

forekomster av blæretang, grisetang og sagtang. 

Midten: tilslammet hardbunn med forekomster 
av kråkeboller, sjøstjerner og blåskjellrester. 

Nederst t.h. avgrenset belte av langpigget 

kråkebolle.   
 

 

Det samlede inntrykket i litoralsonen var en ferskvannspåvirket og artsfattig hardbunns flora og fauna, 
uten særlige påvekster av trådformede alger. Sublitoralsonen var også artsfattig, noe som er vanlig i 

fjorder med mye ferskvannspåvirkning. Grisetang, blæretang og sagtang utgjorde den habitatbyggende 

algevegetasjonen og var svært begrodd av påvekstalger på den utvalgte lokaliteten ved Storematre. Det 

var imidlertid få påvekstalger på Matresøyna. Det var også noe tilslamming i groper og flate partier og 
bidrog til et noe tilslammet og overgjødslet inntrykk.  

 

En samlet vurdering av flora og fauna i litoralsonen og sublitoralsonen ved Storematre og Matresøyna 
gir ”liten” verdi. Registrert hardbunnsflora og fauna er vanlig forekommende arter uten spesielle 

forekomster av større verdi.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER  
 

I tabell 18 er det foretatt en oppsummering av bakgrunn og verdisetting for marint biologisk mangfold 

i tiltaks- og influensområdet ved Storematre og Matresøyna. Det var ingen spesielle forekomster av 
marin hardbunnsflora og fauna på undersøkte lokaliteter. Samlet gir dette ”liten” verdi. 

 

Tabell 18. Samlet vurdering av verdier knyttet til marint biologisk mangfold i tiltaksområdet til 
planlagt steinmolo til Matresøyna i Matre.  

 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Rødlistearter Ingen registreringer 

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

Marine naturtyper Ingen registreringer av prioriterte naturtyper  ----------------------- 
  

Marint artsmangfold 

hardbunn 

Det ble registrert et fattig arts- og individmangfold av flora 

og fauna i litoral- og sublitoralsonen, med vanlige arter.  
----------------------- 
     

Marint artsmangfold 

bløtbunn 

Det ble registrert et rikt arts- og individmangfold av bunndyr 

som er vanlige. 
----------------------- 
      

 

FISKERI- OG HAVBRUKSINTERESSER 
 

Det er ikke registrert noe gyteområde for fisk innenfor tiltaks- og influensområdet i Matre. Det 
nærmeste gyteområdet for torsk og hyse ligger ved Rekeneset omtrent 15 km utover i Masfjorden. Det 

er registrert flere låssettingsplasser og fiskeplasser for passive redskaper fra rundt 2 km fra 

tiltaksområdet og utover i fjorden. Nærmeste låssettingplass er ved Trodalsneset og deretter følger 

låssettingplasser ved Solheim i Haugsdalsvågen, Krossneset og Yste Rotneset i økende avstand fra 
tiltaksområdet (figur 29). Kaste- og låssettingsplasser er knyttet til tradisjonelle fiskerier som 

brislingfiske i fjordene, men også makrell og sei ble tidligere satt i steng. 

 

 
 

Figur 29: Oversikt over fiskeri- og havbruksinteresser i Matresfjorden i 2010.  
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Havforskningsinstituttet har en forskningsstasjon i Matre hvor det har blitt forsket på oppdrett av 

laksefisk siden 1970-årene og hvor det forskes blant annet på fiskeatferd. Det er to landanlegg, et 

matfisk- og settefiskanlegg lokalisert i Matredal. Landanleggene har en kapasitet på 400.000 stk fisk 
fordelt over 400 fiskekar og omfatter kommersielle tillatelser på blant annet arter som laks, 

regnbueørret, ørret, dorade, hyse, kveite, makrell, sild og flere (www.fiskeridir.no). Landanleggets 

sjøvannsforsyning har inntak av vann på 90 meters dyp sørvest for Matresøyna. De har også to 
sjøanlegg lokalisert i fjorden, der stamfisklokaliteten ved Matreberget innerst i Matresfjorden ligger 

mindre enn 200 meter fra tiltaksområdet (figur 30). Lokaliteten ved Matreberget er godkjent for 780 

tonn MTB (maksimalt tillat biomasse) og omfatter forskningstillatelser på laks, regnbueørret og ørret. 
Stamfiskanlegget ved Matreberget skal relokaliseres til ny lokalitet ved Smørdalen, ca 1,2 km vest for 

Matresøy, den 1.1.2012. Det andre sjøanlegget ligger ved Knappen i Solheim i Masfjorden og har en 

MTB på 780 tonn, samt forskningstillatelse på laks, regnbueørret, ørret og kommersiell tillatelse på 

torsk. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 30: Oversikt over plassering av stamfiskanlegg i sjø ved Matreberget nordnordøst for 

Matresøyna, samt matfisk og settefiskanlegget på land i Matredalen vest for Matresøyna. Stiplet linje 
indikerer trasé til planlagt steinmolo fra Storematre til Matresøyna.  

 

I tillegg har Fiskekultur AS et matfiskanlegg ved Lysebugen, ca 4 km vest for Matresøy, med en 
kapasitet på 975 tonn MTB. Anlegget har en kommersiell tillatelse på laks, regnbueørret og ørret. 

 

Matreelva er åpen for fiske av laks og sjøaure mellom 1. juli og 15. september. Ved utløpet av 

kraftverket er det tillatt å fiske laks og sjøaure hele året. Fangststatistikk for Matreelva viser at i årene 
1986 – 98 varierte fangsten av sjøaure mellom ca 100 kg og 350 kg årlig, mens fangsten i perioden 

1999 – 2004 for det meste lå rundt 400-450 kg årlig (Urdal 2005). Fangsten av laks i elva må betegnes 

som sporadisk.  
 

Samlet sett er det knyttet store verdier til fiskeri- og havbruksinteresser i influensområdet til en ny 

steinmolo fra Storematre til Matresøyna i Matre. 
 

 

 

Stamfiskanlegg 

Mat- og 

settefiskanlegg 

http://www.fiskeridir.no/
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSVURDERINGER 
 

For marine forhold vil virkningene av etablering av steinmolo til Matresøyna i all hovedsak handle om 
virkning av selve utfyllingen på livet i indre del av Matresfjorden, samt de permanente endringene i 

strømforhold og sedimentasjonsforhold som vil oppstå i sjøområdet. I den følgende 

konsekvensvurderingen er det både skilt mellom virkninger og konsekvenser i forbindelse med 

utbyggingen og i forbindelse med ”drift” av steinmolo etter at utbyggingen er ferdig.  
 

0-ALTERNATIV, INGEN UTBYGGING 

Som ”kontroll” for konsekvensvurderingen er det her presentert en sannsynlig utvikling for indre del 

av Matresfjorden dersom tiltaket ikke blir bygget.  

 

KLIMAENDRING  
 

Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger, og eventuell 

økende ”global oppvarming” vil kunne føre til mildere vintre og heving av snøgrensen også på 
Vestlandet. Det diskuteres også om snømengden vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større 

nedbørmengder vinterstid. Havtemperaturen har også vist en jevn økning de siste årene, selv om 

målinger viser at temperaturene også var nesten like høye på 1930-tallet. 

 
Havforskningsinstituttet har målt temperaturer ved forskningsstasjonen ved Flødevigen siden 1960, og 

temperaturene har de siste årene vært generelt stigende og høyere enn tidligere år (figur 31). Det er 

imidlertid store naturlige variasjoner i havtemperaturene. 
 

Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperaturen i Matresfjorden, 

og selv med sist vinters langvarige kuldeperiode friskt i minne, vil nok økte havtemperaturer heller 
være regelen enn unntaket også i Matresfjorden. Samtidig vil større snømengder i fjellet kunne gi 

større vårflommer med kjølig overflatevann.  

 

 
Figur 31. Havforskningsinstituttets temperaturmålinger for juli i perioden 1960-2006 på 1 og 19 
meters dyp ved forskningsstasjonen i Flødevigen (fra Moy mfl 2007).  

 

 

ENDRING I MAKROALGESAMFUNN OG TARESKOG  

 

En fortsatt økende sommertemperatur av sjøvannet langs kysten, som følge av naturlige eller 
menneskeskapte klimaendringer, vil sannsynligvis kunne medføre store og raske endringer i 

utbredelsen av mange marine arter. Trenden fra de siste ti årene, der populasjonen av sukkertare langs 

Vestlandskysten stedvis har hatt en variabel rekruttering og periodevis dramatisk nedgang, vil 

sannsynligvis fortsette ved økende temperaturer. Tareskog kan dessuten også være følsom for lav 
salinitet og er avhengig av en viss saltholdighet for å kunne etableres i ferskvannspåvirkede fjorder. 
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Dersom tilførslene av ferskvann skulle øke på grunn av økt nedbør, kan det også ha en negativ effekt 

på tareskogbestanden innerst i Matresfjorden. Selv om det ikke ble registrert tare ved de to lokalitetene 

på Storematre og Matresøyna, går en likevel ut i fra at det finnes forekomster av tare i indre deler av 
Matresfjorden. 

 

FLYTTING AV OPPDRETTSANLEGG 
 

Anlegget ved lokaliteten Matreberget er planlagt flyttet ca 1,5 km utover fjorden i løpet av 2011, og 

det vil medføre redusert utslipp og belastning på bunnen i området nordøst for Matresøy. Ved Smørdal 
vil etablering av nytt anlegg føre til om lag tilsvarende høyere belasting på bunnen lokalt i 

anleggsområdet der. De totale utslippene til indre del av fjorden vil være om lag uendret, men isolert 

sett vil bunnen rett nord for tiltaksområdet få mindre organiske tilførsler, og trolig noe bedret tilstand. 

Dersom nedbrytingsforholdene på bunnen ved Smørdal er bedre enn ved Matreberget, kan flyttingen i 
sum føre til svak positiv virkning for bunnforholdene i fjorden.  

 

OPPSUMMERING AV 0-ALTERNATIVET 
 

Viktigste endring for fjordmiljøet uten planlagt steinmolo, vil være eventuell framtidig 

temperaturøkning og endring i ferskvannstilførsel, samt mulige endringer i makroalgesamfunn og 
tareskogutvikling som følge av dette. Samtidig vil økende snømengder i fjellet kunne gi økte 

vårflommer i fjorden.  

 

 0-alternativet medfører sannsynligvis liten negativ virkning på marine forhold i indre deler av 

Matresfjorden. Flytting av anlegg vil gi lokalt middels positiv virkning på bunnen i området 
som blir fraflyttet og tilsvarende middels negativ virkning i tilflyttingsområdet, i sum 

ubetydelig eller svakt positiv virkning for indre del av fjordsystemet. 

 Liten negativ virkning og oppunder middels verdi gir liten negativ konsekvens (-). 

 
 

Tabell 19. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for Matresfjorden for 0-alternativet  

uten ny steinmolo til Matresøyna. 

 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
Virkning 

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

Rødlistearter ----------------------- 
      

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

Marine naturtyper ----------------------- 
      

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

Marint arts-

mangfold  
----------------------- 

        

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

Havbruksinteresser ----------------------- 
                           

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

0-alternativ ----------------------- 
                

---------------------------------------------------------- 
                                        Liten negativ (-) 
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VIRKNING OG KONSEKVENS AV STEINMOLO I ANLEGGSFASEN 
 

Anleggsfasen ved en utbygging av en steinmolo i sundet mellom Storematre og Matresøyna vil kunne 

ha følgende virkninger for forholdene i fjorden: 

 Utfylling av sprengstein i sjø 

 Avrenning fra anleggsområde 

 Mulige virkninger av sprengingsarbeid i vann eller like ved 

 Mulig aktivisering og spredning av forurensede sedimenter 

 

UTFYLLING AV SPRENGSTEIN I SJØ 

 
Utsprengte steinmasser vil bli fylt ut i sjøen. Slike fyllmasser vil inneholde en del finkornet materiale 

med kornstørrelse på mellom 0,02 og 0,06 mm. Disse vil først sedimentere ut ved vannhastigheter på 

mellom 0,2 og 2 cm/s. Strømfarten i dette området er vanligvis høy i overflaten, og partiklene vil 

derfor kunne bli spredt over et større område. En slik utfylling vil være synlig over et større område, 
og på lang avstand mens arbeidet står på.  

 

I seg selv utgjør ikke dette noe omfattende miljøproblem, selv om det kan få konsekvenser for sikten i 
vannet for jaktende fugl, fisk og også mulige pattedyr. Det er oppført grenser på 2 mg/l suspendert 

finstoff som laveste synlige konsentrasjon i klart vann, en grense på 10 mg/l for når fisk vil søke bort, 

og et nivå på 15 mg/l som vanskeliggjør sikten for dykkende/jaktende fugler (SEAS Distribution 
2000).  

 

Utsprengte steinmasser som blir fylt i sjø og sprengsteinfyllinger vil medføre et betydelig 

avrenningspotensiale for både steinstøv og sprengstoffrester. De mest finpartikulære delene vil kunne 
bli spredd over betydelige områder i fjorden. 

 

Spredning av finpartikulært materiale i anleggsfasen medfører liten til middels negativ virkning på 
makroalge- og taresamfunn i indre deler av Matresfjorden. Makroalger og tare er følsomme for 

sedimentasjon og nedslamming da de fine partiklene reduserer algenes feste på hardbunn og hindrer 

spiring av små rekrutter (Moy mfl. 2008). For bunndyrsfauna vil spredning av finpartikulært materiale 
sannsynligvis ha en kortvarig liten negativ virkning, da faunaen stort sett lever nedgravd i sedimentet.  

 

Tilførsler av blant annet steinstøv vil kunne medføre middels til stor negativ påvirkning på fisk i 

oppdrettsanlegg i nærheten. Lokaliteten Matreberget som ligger i influensområdet, ca 200 meter 
nordøst for planlagt steinmolo, er i bruk i dag, men anlegget er planlagt flyttet i løpet av 2011. Det er 

likevel en godkjent lokalitet, og utfyllingsarbeidet vil påvirke mulighetene for eventuell drift på 

lokaliteten i anleggsfasen. Likeledes kan vill anadrom fisk i området bli middels negativt påvirket av 
steinstøv og sprengstoffrester, spesielt i tidene rundt oppvandring av gytefisk om høsten og utvandring 

av smolt om våren fra Matreselva. Annen fisk vil i hovedsak kunne unngå steder med mye steinstøv 

og dårlig sikt.  

 
Sjøvannsforsyningen til landanlegget til Havforskningsinstituttet vil også kunne påvirkes av steinstøv 

fra utfyllingsmassene, samt forurensning fra sprengstoff. Imidlertid vil effekten være avhengig av 

strømforhold og dyp for spredning av partikler. Steinstøv som blir tilført i overflatevannet nær 
Matresøy vil bli ført nordover og trolig ikke komme i konflikt med inntaksledningen. Nær land ved 

Storematre går strømmen i overflaten mer mot sør, og kan i større grad bli ført i retning inntaket. Også 

ved bunnen går strømmen hovedsakelig i sørlig retning fra hele tiltaksområdet, og passerer vestover 
sør for Matresøy og etter hvert i retning inntaksledningen. Inntaket ligger imidlertid så dypt som 90 

meter, og det er mindre sannsynlig at fint steinstøv i overflatevannet skal kunne synke så dypt med de 

høye strømhastighetene som er i overflaten sør for Matresøy. Partikler i mer intermediære vannlag og 

langs bunnen vil oppleve svakere strøm, og vil i større grad synke ned ettersom de blir ført utover 
Matresfjorden. Noen få av disse partiklene vil trolig synke ned i området ved inntaket, men omfanget 

er vanskelig å anslå. Det vil være en betydelig fortynningseffekt utover, og mye av de litt større og 

kvasse partiklene vil være sedimentert lenge før de kommer til inntaket, samt at mye av de aller fineste 
partiklene vil passere forbi og langt utover i fjorden. Det vil forøvrig være en mer eller mindre 
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kontinuerlig tilførsel av steinstøvpartikler som kommer naturlig med vannet fra elva og kraftverket, 

men disse partiklene er vanligvis mindre kvasse enn det man kan ha etter sprenging. Totalt sett vil det 

trolig være liten virkning på sjøvannsforsyningen til Havforskningsinstituttet, men selv små effekter 
kan føre til relativt store konsekvenser for ulike forsøk ved forskningsstasjonen.  

 

AVRENNING FRA ANLEGGSOMRÅDE 
 

Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, og også føre til generell redusert biologisk 

produksjon i vassdrag grunnet nedslamming. Det er de største og kvasseste steinpartiklene som 
medfører fare for skade på fisk.  

 

Spredning av finpartikulært materiale kan påvirke makroalge- og taresamfunn negativt da de er 

følsomme for sedimentasjon og nedslamming som reduserer algenes feste på hardbunn og hindrer 
spiring av små rekrutter. 

 

Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder generelt kan også resultere i 
tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til 

vassdragene. Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner 

være giftig for dyr som lever i vannet. Andelen som foreligger som ammoniakk er avhengig av blant 
annet temperatur og pH, men vil sjelden bli så høy at den kan medføre dødelighet for fisk i 

fjordområder, også på grunn av den normalt raske fortynningen i store vannvolum.  

 

Erfaring fra nyere anlegg viser at selv i vassdraget er det oftest kun små skadeeffekter av steinstøv og 
nitrogenforbindelser på forekomst av bunndyr og på fisk (Urdal 2001; Hellen mfl. 2002), men det 

finnes også eksempler på det motsatte (Hessen mfl. 1989).  

 

MULIG SPRENGINGSARBEID  

 

Ved eventuelle åpne undervannssprengninger for å sette fyllinger, eller sprenginger i fjell like under 

vann, vil det kunne skje skader på livet i nærheten av sprengningsstedet. Særlig ved eventuelle 
sprengninger der ladningene er plassert i de åpne vannmassene, vil stigetiden ved sprengningen være i 

størrelsesorden mikrosekund (milliondels sekund), og det er lite som skjermer for denne sjokkbølgen. 

Virkningene av slike sprengninger kan da bli svært kraftige for fisk og dyr som oppholder seg i 
nærheten, og samtidig vil sjokkbølgen kunne gi så store trykkdifferanser i vevet i det den passerer at 

det kan oppstå store skjærspenninger. Dette kan medføre skader på fisk i nærheten i form av 

vevsskader og indre og ytre blødninger. Ved en ladning på 100 kg vil en prosent av fisken kunne dø i 
en avstand på omtrent en km fra sprengstedet, mens avstanden for 1 % dødelighet teoretisk er 800 

meter for ladninger på 25 kg (Ylverton mfl 1975). 

 

Det vil bli et stort anleggsarbeide med utfylling i sjø og arealbeslag i strandsonen, og dermed høy 
sannsynlighet for sprengingsarbeider i eller ved vann. Sprengningsarbeider under vann kan ha middels 

negativ virkning på fisk i nærområdet, men det er ingen registrerte gyteområder i nærheten. 

 
Sprengningsarbeider vil kunne medføre middels til stor negativ virkning på havbruksinteresser i 

Matresvågen. Dette gjelder blant annet skader på fisk dersom det skulle være fisk i anlegget ved 

Matreberget. Trolig vil det ikke være anlegg på lokaliteten ved eventuelle sprengingsarbeider, men det 

vil i praksis heller ikke være mulig å reetablere noe anlegg i en periode med sprenging, om man skulle 
ønske det. Den nye lokaliteten ved Smørdal ligger ca 1,5 km fra tiltaksområdet, og vil ikke bli 

nevneverdig berørt siden Matresøy vil ”ta av for” eventuelle trykkbølger i denne retningen. Også fisk i 

karanlegg på land kan bli negativt berørt av trykkbølger etter sprenginger i nærområdet. 
 

Sprengning vil kunne medføre middels negativ virkning på vill anadrom fisk, spesielt dersom denne 

skulle stå rundt elveosen, men også i noen grad inn mot utløpet av kraftverket, der det foregår 
sportsfiske etter laks og sjøaure hele året.  
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AKTIVISERING AV FORURENSET SEDIMENT OG SPREDNING AV MILJØGIFTER  

 

Dersom de stedegne massene som blir fortrengt ved utfyllingene i sjø også inneholder miljøgifter, vil 
en kunne få aktivisert og spredd sedimentbundne miljøgifter til omgivelsene. Finkornet sediment gir 

en høyere risiko for spredning av slike stoff med strømmen, siden det også er til disse finkornete 

fraksjonene at eventuelle miljøgifter er bundet. SFT sin veileder for håndtering av forurensete 
sediment i forbindelse med med mudring eller utfylling (Systad mfl 2004), krever særlig avbøtende 

tiltak dersom sedimentene er sterkt forurenset i tilstandsklasse IV og V. 

 
Analysene av sediment fra tiltaksområdet viste svært lave til lave verdier av de fleste miljøgifter, 

bortsett fra forhøyete verdier av tjærestoff-forbindelsen Benzo(ghi)perylen og tributyltin (TBT) på 

noen av stedene i sjøområdet mellom Matresøyna og Storematre. På stasjon 4 sør for selve 

tiltaksområdet var innholdet av disse to stoffene i sedimentet innen tilstandsklasse IV= dårlig, mens 
det for benzo(ghi)perylen også var så vidt innenfor klasse IV på stasjon 3, som ligger helt sør i det 

planlagte utfyllingsområdet.  

 
Det kreves særlig avbøtende tiltak dersom sedimentene er sterkt forurenset i tilstandsklasse IV og V. 

For TBT var det imidlertid kun en stasjon som hadde så høye verdier, og denne lå utenfor 

tiltaksområdet. Det kreves dermed ikke avbøtende tiltak på grunn av TBT. Heller ikke på grunn av 
benzo(ghi)perylen bør det være nødvendig med avbøtende tiltak. En av tre stasjoner som ble tatt i 

tiltaksområdet hadde en verdi (33 µg/kg) så vidt over grensen for klasse IV (31 – 310 µg/kg), og svært 

snevre klassegrenser gjør at denne forbindelsen ofte kommer opp i klasse IV. Det er heller ikke 

uvanlig å finne konsentrasjoner av denne forbindelsen innenfor klasse IV, selv om alle andre PAH-
forbindelser og summen er innenfor tilstandsklasse I – II, som diskutert i resultatdelen foran.  

 

Det er dermed ikke noen stor fare for aktivisering og oppvirvling av forurenset sediment ved det 
forestående utfyllingsarbeidet, og det vil ha liten negativ virkning på marine forhold. Selv om det 

generelt ikke er noen stor fare for aktivisering av forurenset sediment vil det kunne medføre middels 

til stor negativ konsekvens på fisk dersom sporstoffer fra miljøgifter kommer inn i landanleggene via 

sjøvannsforsyningen til Havforskningsinstituttet. Se for øvrig punktet om ”utfylling av sprengstein i 
sjø og avrenning fra anleggsområde” for vurdering av mulig påvirkning av partikler på inntaket.  

 

Samlet sett ventes det middels negativ virkning på marine forhold og fiskeri- og havbruk og med 
middels verdi medfører dette middels negativ konsekvens for marine forhold innerst i Matresfjorden. 

 

 Anleggsfasen kan medføre liten til middels negativ virkning på marint biologisk mangfold i 

Matre.  

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) i anleggsfasen. 

 Anleggsfasen kan medføre middels til stor negativ virkning på oppdrettslokalitet ved 

Matreberget, samt for sjøvannsforsyning til landanlegg i Matre. 

 Med stor verdi gir dette stor negativ konsekvens (- - -) i anleggsfasen. 

 

 

MULIGE VIRKNINGER I DRIFTSFASEN (VED ETABLERT MOLO) 
 
Det vil være andre mulige virkninger for de marine forhold i indre deler av Matresfjorden når en 

utbygging er ferdig: 

 Arealbeslag i strandsonen og på bunnen 

 Endringer av strømforhold i sjøområdet 

 Endringer av sedimenterende forhold i sjøområdet 

 Endringer av marint biologisk mangfold i sjøområdet 

 Endringer av vandringsmønster for anadrom fisk 
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AREALBESLAG 

 

En utbygging som medfører utfylling i sjø og etablering av molo vil selvsagt legge beslag på større 
areal der de naturlige habitatene blir dramatisk endret, og for sjøbunnen som blir fylt vil endringen 

være fullstendig. For de fleste typer habitat vil imidlertid virkningen av selve arealbeslaget være 

begrenset i forhold til forekomst av tilsvarende habitat og areal i de nærliggende områdene. I tillegg 
vil nye habitater etableres hvor fylling møter sjø, og flora og fauna vil relativt raskt reetableres, selv 

om substratet da er noe annerledes enn det opprinnelige.  

 
Fyllingene og steinmoloen som skal etableres vil ha middels til stor negativ virkning på marint 

biologisk mangfold på hardbunn og bløtbunn i selve tiltaksområdet. Det utfylte området som møter sjø 

vil ha en annen overflate enn de opprinnelige naturlig forekommende overflatene i dette sjøområdet, 

men med tiden vil det skje naturlig påslag av marine organismer som tang og tare, rur og blåskjell, og 
etter hvert blir det også rom for andre organismer som er vanlig å finne på slike hardbunnshabitat.  

 

 Arealbeslag i strand og sjøsone vil ha middels til stor negativ virkning på marint biologisk 

mangfold og det eksisterende habitatet. 

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-). 

 

STRØMFORHOLD 

 
En steinmolo til Matresøyna vil endre strømbildet i sundet i Matresvågen betydelig, selv med en 

planlagt båtpassasje som er ca 20 meter bred og 3 meter dyp.  I dag er strømbildet påvirket av tidevann 

og utstrømming av ferskvann fra Matreselva og kraftverk. Det ventes sterkt reduserte strømforhold 

nord for planlagt molo, mens det ventes noe sterkere strømforhold sør for Matresøy, da strømmen fra 
både elv og kraftverk i større grad vil passere her. I området rett sør for planlagt molo kan det bli noe 

svakere strøm og tendens til bakevje, da strømmen ikke lenger kan passere nordover langs innsiden av 

Matresøy. Endringer i strømforhold kan i tillegg medføre større fare for isdannelse nord for steinmolo 
og påvirke marin flora og fauna på hardbunn i strandsonen og øvre deler av sjøsonen.  

 

I dag er strømbildet påvirket av tidevann og utstrømming av ferskvann fra Matreselva og kraftverk, og 

hovedstrømmen går vestover sør for Matresøyna og nordover langs østsiden av Matresøyna. Målinger 
viser at det er gode strømforhold i sundet, som også reflekteres i sedimentet som hovedsakelig består 

av sand. Endringer i strømforhold vil kunne påvirke avsetningsforhold både nord og sør for planlagt 

molo. Det ventes sterkt reduserte strømforhold nord for steinmolo, spesielt vil dette gjelde for 
overflatestrømmen som er sterkt påvirket av vannføringen fra kraftverket. Motsatt ventes det noe 

sterkere strømforhold sør for Matresøy, da strømmen fra både elv og kraftverk i større grad vil passere 

her. I tillegg vil det ved en utvidelse av kraftverket på Matre med større kapasitet bidra til tidvis 
sterkere strømforhold. 

 

I området rett sør for planlagt molo kan det bli noe svakere strøm og tendens til bakevje, da strømmen 

ikke lenger kan passere nordover langs innsiden av Matresøy. Endringer i strømforhold kan i tillegg 
medføre større fare for isdannelse nord for steinmolo og påvirke marin flora og fauna på hardbunn i 

strandsonen og øvre deler av sjøsonen. 

  
Hvor båtpassasjen plasseres vil være viktig i forhold til strømbildet og i forhold til båttransport 

gjennom sundet. Dersom passasjen plasseres nærmest land ved Storematre vil det sannsynligvis være 

mindre strøm her og dermed lettere å passere for båttrafikk eller farkoster som ikke er motoriserte. 
Dersom passasjen derimot plasseres nærmere land ved Matresøyna, hvor deler av hovedstrømmen 

naturlig går i dag, vil det trolig føre til mindre oppstuving/bakevje av vann og større strømhastighet 

gjennom passasjen. 

 
Endringer i strømforhold kan medføre delvis isdannelse nord for steinmolo da området får sterkt 

reduserte strømforhold. Dette kan medføre liten til middels negativ virkning på marin flora og fauna 

på hardbunn i strandsonen og øvre deler av sjøsonen ved at isen vekk skraper makroalgevegetasjonen.  
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Havforskningsinstituttet sin lokalitet ved Matreberget vil bli sterkt påvirket i og med at reduserte 

strømforhold vil forringe forholdene for å kunne drive med fisk på lokaliteten. 

 

 Endringer i strømforhold vil kunne ha liten til middels negativ virkning på marint biologisk 

mangfold hovedsakelig nord for planlagt steinmolo. 

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 Endringer i strømforhold vil kunne ha middels til stor negativ virkning på fisk på lokaliteten 

ved Matreberget. 

 Med stor verdi gir dette stor negativ konsekvens (- - -) 
 

 

SEDIMENTERENDE FORHOLD 

 

Endringer i strømforhold vil kunne påvirke avsetningsforhold både nord og sør for planlagt molo. Det 
ventes høyere sedimentasjonsrate og et mer finkornet sediment i nord på grunn av sterkt reduserte 

strømforhold. Samtidig vil tilførslene trolig bli redusert fordi mindre materiale fra elven vil bli ført 

denne retningen. Oppdrettslokaliteten vil bli sterkt påvirket i og med at reduserte strømforhold 
påvirker forholdene for fisken, samt at høyere sedimentering av fôrrester og ekskrementer høyst trolig 

vil ha en negativ påvirkning på miljøforholdene under et eventuelt anlegg. Rett sør for (opp mot) 

planlagt steinmolo kan man få noe høyere sedimentasjonsrate på grunn av en bakevjeeffekt, men for 

øvrig i området sør for moloen vil god strøm og estuarin sirkulasjon trolig føre til at det ikke vil bli 
vesentlige endringer i sedimentasjonsraten her.  

 

Etablering av en planlagt steinmolo vil medføre svært endrete strømforhold og dermed vil endringer 
av sedimenterende forhold i sjøområdet være en naturlig følge av dette. Sør for planlagt steinmolo vil 

strømforholdene i overflaten være gode da utstrømming av ferskvann fra kraftverket og Matreelven 

fører til en sterk strøm av ferskvann ut i fjorden. Det ventes gode strømforhold og utskiftning i dette 
området, men likevel kan det ventes noe høyere sedimentering i dypområdet sør for steinmolo på 

grunn av det avstengte sundet og en bakevjeeffekt. Nåværende topografi i sundet mellom Matresøyna 

og Storematre med en liten terskel gjør at strømmen renner noe kraftigere her og bidrar til mindre 

sedimenterende forhold. Når denne passasjen blir avstengt vil bunnstrømmen bli svakere på begge 
sider av moloen, og dermed øke sedimentasjonsraten noe.  

 

Da en planlagt steinmolo vil medføre sterkt redusert strøm nordover, vil det resultere i en høyere 
sedimentasjonsrate og et mer finkornet sediment i sjøområdet på nordsiden av tiltaksområdet. 

Sedimentet vil med tiden høyst sannsynlig bestå av hovedsakelig pellitt (silt og leire), samt en del 

organisk materiale på grunn av de reduserte strømforholdene. Samtidig vil sannsynligvis tilførsler av 

partikler reduseres noe da størstedelen av sundet blir avstengt og mindre materiale fra elven vil bli ført 
i denne retningen. Dette vil trolig kunne veie noe opp for reduserte strømforhold. En del materiale vil 

likevel bli ført gjennom den planlagte passasjen i moloen med overflatevannet, selv om passasjen er 

planlagt å være kun ca 20 m bred og 3 m dyp. Strømmen som kommer gjennom vil kun ha effekt de 
øverste få meterne og over et mindre område. 

 

Endringer i sedimentasjonsforhold vil ha middels negativ virkning på bunnen ved oppdrettslokaliteten 
ved Matreberget i og med at de reduserte strømforholdene medfører mindre spredning og økt 

sedimentering av fôrrester og ekskrementer. Det vil være vanskelig å drive et merdanlegg ved 

Matreberget etter at planlagt molo er etablert. I følge Havforskningsinstituttet planlegges anlegget 

flyttet innen 1.1.2012.  
 

Nord for planlagt steinmolo munner det i dag to avløp ut i sjø, et kommunalt avløp og et avløp fra 

merdanlegget til Havforskningsinstituttet ved Matreberget (figur 32). Sedimenteringen av avfall fra 
disse avløpene vil trolig øke på grunn av reduserte strømforhold og ventes å ha liten til middels 

negativ virkning på sediment og bunnfauna i sjøområdet, spesielt lokalt ved avløpene. 
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Sør for planlagt steinmolo munner det ut to avløp fra Havforskningsinstituttet og to kommunale avløp 

i sjø, men det ventes ingen vesentlig endring i virkninger fra nevnte avløp. Samlet slipper de 

kommunale avløpene ut totalt rundt 200 PE.  
 

 
 
Figur 32. Oversikt over kommunale avløp og avløp fra Havforskningsinstituttet i Matre som munner 

ut i sjø. Oversikten er laget av Masfjorden kommune.  

 

 Endringer i sedimentasjonsforhold vil kunne medføre oppunder middels negativ virkning på 

marint biologisk mangfold nord for planlagt steinmolo. 

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 
 

Endrete strøm- og utskiftningsforhold vil kunne medføre endringer i biologisk mangfold i sjøområdet. 

Hovedsakelig vil den største endringen skje nord for planlagt steinmolo hvor virkningen av tiltaket vil 
være størst. Det vil i dette området bli svært reduserte strømforhold, samt mindre estuarin sirkulasjon, 

da ferskvannet fra Matreelven og produksjonsvann fra kraftverket hovedsakelig vil gå sør for 

Matresøyna og ut fjorden. Dette vil kunne påvirke bunnfaunaen, da det blir endringer av 

sedimenterende forhold, og for makroalger og makroinvertebrater på hardbunn som blir påvirket av 
endringer i strømforholdene i sjøområdet.  

 

Endrede strøm- og utskiftningsforhold vil kunne medføre liten til middels negativ virkning på 
makroalgesamfunnet i sjøområdet, da artssammensetning og algesamfunn endrer seg med forhold som 

for eksempel eksponering, strøm, eutrofiering, temperatur og saltholdighet. Økt sedimentasjon vil 

generelt kunne ha liten til middels negativ virkning på bunnfauna, samt på makroalger og 
makroinvertebrater på hardbunn som er sårbare for nedslamming. 

 

 Endrede strøm- og utskiftningsforhold og sedimentasjonsforhold i området nord for planlagt 

steinmolo vil kunne ha liten til middels negativ virkning på marint biologisk mangfold. 

 Med liten verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 
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VANDRINGSMØNSTER FOR ANADROM FISK 

 

En molo vil være en fysisk barriere som kan føre til endring i vandringsmønster for fisk. En planlagt 
båtpassasje på ca 20 meter bredde og 3 meter dyp vil kunne gjøre at noe vandringsmulighet gjennom 

moloen vil bli opprettholdt i de øvre vannlag, hvor det er mest aktuelt at anadrom fisk ferdes. 

 
Det er ikke kjent i hvilken grad oppvandrende sjøaure går sør for eller nord for Matresøy for å komme 

til Matreselva. Ved ankomst sør for Matresøy vil vannstrømmen fra kraftverket trekke til seg mange 

fisk som kan bli stående der, mens ved ankomst nord for Matresøy vil sjansen for å gå opp i 

Matreselva trolig være større. En molo vil i stor grad sperre adkomsten nord for Matresøy, og fisken 
vil i større grad være avhengig av å gå inn på sørsiden, og samtidig ikke bli gående inne ved 

kraftverksutløpet. Også utvandrende smolt kan få endret vandringsmønsteret noe. Disse vil i stor grad 

følge elvestrømmen ut i sjø, og avhengig av vannføring og strømbilde er det trolig at noen i perioder 
vil vandre ut på nordsiden av Matresøy. Med en molo vil strømbildet endre seg, og smolten vil i 

praksis måtte gå sør for Matresøy. Det er lite trolig at dette har store praktiske konsekvenser for 

utvandrende smolt, men en smalere utvandringsveg sør for Matresøy kan gjøre smolten mer utsatt for 
predatorer i fjorden.  

 

 En molo vil ha en liten negativ virkning på vandringsmønster for anadrom fisk. 

 Med middels verdi gir dette liten negativ konsekvens (-) 

 

 

OPPSUMMERING AV STEINMOLOENS VIRKNING  

 

I anleggsfasen vil utfylling av sundet mellom Storematre og Matresøyna, samt tilførsler av steinstøv, 
slam og sprengstoffrester fra anleggsarbeidet være den største virkningen, mens det i driftsfasen vil 

være endringer i strømforhold og sedimentasjonsforhold som kan påvirke marine forhold i indre deler 

av Matresfjorden. Av marine forhold er det havbruksinteresser som har store verdier og blir i mest 

negativ grad påvirket av tiltaket.  
 

Anleggsfasen vil samlet sett ha middels negativ virkning for marine forhold og havbruksinteresser, og 

med middels negativ konsekvens. Driftsfasen vil samlet sett ha middels negativ virkning for de marine 
forhold og havbruksinteresser i fjorden (tabell 20), som gir middels negativ konsekvens. 

 

 
Tabell 20. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for Matresfjorden i anleggsfasen og 

driftsfasen for ny steinmolo fra Storematre til Matresøyna. 
 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
Virkning 

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

Marine naturtyper ----------------------- 
    

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

Liten negativ (-) 

Liten negativ (-) 

Marint arts-

mangfold hardbunn 
----------------------- 
    

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

Liten negativ (-) 
Liten negativ (-) 

Marint arts-
mangfold bløtbunn 

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

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

Liten negativ (-) 
Liten negativ (-) 

Fiskeri- og 

Havbruksinteresser 
----------------------- 
                           

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

Stor negativ (---) 
Stor negativ (---) 

Anleggsfasen 

Driftsfasen 
----------------------- 

                

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

Middels negativ (--) 

Middels negativ (--) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

Nedenfor beskrives anbefalte tiltak som har som formål å minimere de eventuelle negative 

konsekvensene og virke avbøtende med hensyn på marine forhold ved en etablering av steinmolo til 
Matresøyna. 

 

AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSFASEN 

 
Undervannsprengninger 
 

Størst skadevirkning vil en ha med sprengladninger avfyrt i selve vannmassene, mens ladninger som 

blir avfyrt i fjell eller er dekket til på annen måte, har mye mindre virkning siden de høyfrekvente og 
mest skadelige bølgene da er dempet. Av hensyn til fisk og fugl i området, bør en unngå åpne 

ladninger og gjennomføre eventuelle undervannssprenginger med tildekkete og reduserte ladninger for 

å minimalisere skadevirkninger. Det vil kunne stå en del sjøaure i elveosen og vente på gunstige 

forhold for oppvandring i Matreelva på ettersommeren/høsten, og det kan i perioder på våren være 
mye utvandrende smolt. Sprengning bør unngås i disse periodene.  

 

Det er en oppdrettslokalitet i nærheten av tiltaksområdet, slik at det potensielt er store økonomiske 
interesser som kan bli direkte skadelidende ved mulige sprenginger under vann. Anlegget er planlagt 

flyttet i løpet av 2011, men dersom det likevel skulle være fisk på lokaliteten vil det være nødvendig 

med en luftboblegardin mellom tiltaksområdet og anlegget for å redusere skadevirkninger. Også 
karanlegg på land vil kunne bli påvirket av rystelser og sjokkbølger fra sprenging, og det bør derfor 

være minst mulig stående fisk i anlegg i sjø og på land under anleggsfasen for å minimere skader.  

 

Spredning av sediment og finstoff 
 

Ved utfylling i sjø vil både det stedegne sedimentet og finpartikler fra de utfylte massene kunne drive 

med strømmen utover Matresvågen og utover fjorden, samt mot oppdrettslokaliteten ved Matreberget 
som ligger like ved tiltaksområdet. Det vil derfor være viktig å etablere siltskjørt/gardin slik at det 

aller meste av disse massene sedimenterer nærmest mulig og helst i selve tiltaksområdet. Det vil også 

være aktuelt å vaske masser før deponering i sjø for å redusere spredningen av fine partikler i sjø.  
 

Det bør helst unngås å deponere store mengder masse i perioden for oppvandring av sjøaure i 

Matreelva om høsten eller utvandring av smolt om våren. 

 

AVBØTENDE TILTAK I DRIFTSFASEN 

 

Dersom en skal opprettholde et mest mulig naturlig strømbilde med det inngrepet som skal gjøres er 
det trolig mest hensiktsmessig å ha båtpassasjen nærmest mulig Matresøyna, da det er her deler av 

hovedstrømmen går og strømmen renner sterkest i dag. Et alternativ kan også være å etablere to 

åpninger, en nær Matresøyna og en inn mot Storematre. Det vil kunne opprettholde et 

sirkulasjonsmønster i overflatevannet i sundet. Etablering av fylling med større åpning enn skissert vil 
kunne øke gjennomstrømmingen. 

 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 

Etter etablering av planlagt molo vil det være behov for oppfølgende undersøkelser som fanger opp 

mulige virkninger av endringer i hovedsakelig strømforhold og sedimentasjonsforhold i Matresvågen. 

Dette vil omfatte undersøkelser av blant annet hydrografi, sedimentkvalitet, bunnfauna og 
strømforhold. For å kunne vurdere eventuelle endringer i bunnforholdene må det foretas en 

referanseudersøkelse innen igangsetting av tiltaket. Dette er mest aktuelt i området nord for moloen, 

men helst også i sør.  
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VEDLEGGSTABELLER 
 

Vedleggstabell 1. Oversikt over bunndyr funnet i sedimentene på stasjon 1-3 i sundet mellom 

Storematre og Matresøyna 14. oktober 2010. Prøvene er hentet ved hjelp av en 0,1 m
2
 stor vanVeen-

grabb, og det ble tatt fire parallelle prøver på hver stasjon. Prøvetakingen dekker dermed et samlet 

bunnareal på 0,4 m
2 

på hver stasjon. Prøvene er sortert av Christine Johnsen og Guro Eilertsen og 

artsbestemt ved Marine Bunndyr AS av cand. scient. Øystein Stokland. Tabellen fortsetter på de neste 

sidene. 
 
 ST. 1 ST.  2 ST.  3 

 A B C D sum A B C D sum A B C Gr. D sum 

CNIDARIA- NESLEDYR 

Virgularia mirabilis 11 6 2 4 23  1   1    10 10 

Epizooanthus incrustatus      1  1  2      

Cerianthus lloydi 4 11 3   4 2  2  4   5  
Edwardsiidae indet 11 5 2 1 19 6 1 5 4 16 3  3 11 17 

NEMERTINI - SLIMORMER 

Nemertini indet 1 3 2  6 2  1 1 4    1 1 

PLATYHELMINTHES- FLATORMER 

Platyhelminthes indet  1   1           

POLYCHAETA - FLERBØRSTEMAKK 

Paramphinome jeffreysi  4 2 1 7  1   1 1   3 4 

Aphrodite aculeata           1    1 

Harmothoe sp fr 1 1 1  3           

Pholoe baltica 3 2 2  7  1 1 1 3    2 2 

Sthenelais limicola 1  1  2      1    1 

Phyllodoce mucosa 1    1      1    1 
Phyllodoce rosea  1   1           

Sige fusigera 1 1 1  3         1 1 

Eteone longa 1    1 3    3  1 1  2 

Glyphohesione klatti       1   1      

Syllidae indet juv         1 1      

Nereididae indet 1  1  2   1  1      

Nephtys caeca   1 1 2 3 1 1  5 1 2 2  5 

Glycera alba  6  1 7  1  3 4 1 2  2 5 

Glycera lapidum      1  2 9 12  2   2 

Goniada maculata 3 4 3 3 13  2   2 2 1 3 4 10 

Goniadella bobretzki       1   1 2    2 
Lumbrineris sp      1  1 2 4  1   1 

Protodorvillea kefersteini 2    2 1   12 13      

Schistomeringos sp                

Orbinia armandi  1 2  3           

Scoloplos armiger 1    1      1 4   5 

Aonides paucibranchiata 2 3 4 1 10 9 1  12 22   2 2 4 

Laonice sarsi 1    1           

Laonice sp fr                

Pseudopolydora antennata  2  2  1   1    3 3 

Pseudopolydora paucibranchiata 1 1 1  3         1 1 

Pseudopolydora pulchra      1  1 1 3      

Prionospio cirrifera      30 4 11 3 48 4 5 6 15 30 
Prionospio fallax 19 36 29 7 91  32 3  35 21 38 25 18 102 

Scolelepis foliosa 3 2   5 1 1  4 6 1 1  6 8 

Spio filicornis 2 3 3 6 14 1 3 1  5 1 1 2 2 6 

Spiophanes kroeyeri 1 1 2  4       1  3 4 

Spiophanes wigleyi      1    1      

Aricidea catherinae 2 1 4 1 8 2 1 2 1 6 1 4 2 1 8 

Levinsenia gracilis        1  1  1 3 1 5 

Paradoneis lyra 2 2   4         1 1 

Aphelochaeta sp 1  1  2  1 3 1 5      

Caulleriella sp     0     0    1 1 
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Chaetozone setosa 16 8 6 7 37 5 7 7 2 21 13 13 8 13 47 

Cirratulus filiformis      1    1      

Diplocirrus glaucus 4 2 1 3 10  1   1 2 2 2 13 19 

Ophelina sp fr 1  1  2           

Travisia forbesi      9  2  11      

Scalibregma inflatum  2   2 1    1      

Heteromastus filiformis 2  2  4   2 7 9    2 2 

Notomastus latericeus 3 2   5    2 2 2    2 
Praxillura longissima  1   1           

Praxillella affinis 1 1 1  3 1    1      

Maldanidae indet juv 1               

Myriochele oculata 3 3 1 6 13 18 20 7 4 49 10 5 1 4 20 

Owenia fusiformis 8 4  7 19 18 15 17 4 54 6 21 7 1 35 

Pectinaria auricoma  1              

Pectinaria belgica  1   1 1    1     0 

Ampharete lindstroemi 2 7 3  12   1  1  1 2 4 7 

Sabellides octocirrata 1 3   4    1 1    2 2 

Amphicteis gunneri  2 1  3    1 1    2 2 

Sosanopsis wireni 14 12 3 9 38 1   5 6    3 3 
Melinna cristata  1   1           

Pista cristata 1   1 2 1  2 1 4      

Streblosoma bairdi 1    1         1 1 

Streblosoma intestinale 14 9 9 2       2  1 21  

Thelepus cincinnatus   1  1   1  1      

Polycirrus medusa  1 3 1 5         3 3 

Polycirrus norvegicus 3 2 1 1 7    1 1 3   2 5 

Terebellidae indet juv  1   1    4 4      

Terebellides stroemi 1 1   2           

Chone duneri         1 1  1   1 

Jamineira caudata 15 1   16           

Jasmineira sp 40 66  17 123    44 44 3 7  81 91 
Sabellidae indet 1 1   2           

Siboglinidae indet 2 1   3         1 1 

SIPUNCULA - NØTTEORMER 

Phascolion strombi      1    1      

Golfingia sp   1  1 1    1      

PRIAPULIDA - PØLSEORMER 

Priapulus caudatus   1  1        1  1 

CRUSTACEA - KREPSDYR 

Diastylis cornuta  1  1 2           

Diastylis lucifera              1 1 

Lysianassidae indet      1    1      
Ampelisca tenuicornis 1  1  2  3   3      

Harpinia sp fr        1  1      

Westwoodilla caecula 5 1  4  1 3 1   1   3  

Caprellidae indet 1    1           

Paguridae indet 1 2 2   1          

MOLLUSCA-BLØTDYR 

Neomenia carinata              1 1 

Leptochiton asellus        5  5      

Acteon tornatilis  1   1  1   1      

Cylichna cylindracea 4 2 2 1 9  1   1 1 1 1 6 9 

Philina scabra 1  1  2 1    1 1 1 1  3 
Lunatia alderi    1 1           

Raphitoma linearis  1   1           

Astarte montagui      2   1 3      

Lucinoma borealis 2 3 2  7 1 1  2 4 1 3 2 10 16 

Thyasira flexuosa 8 6 4 1 19 3 3 1  7 2 1  6 9 

Thyasira sarsi 20 13 10 6 49 1 7  1 9 23 6 30 26 85 

Thyasira equalis 1    1           

Thyasira croulinensis 2 3   5     0     0 

Arctica islandica  1   1   1  1    1 1 
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Acanthocardia echinata           1 1   2 

Parvicardium minimum    1 1           

Dosinia lincta         1 1      

Phaxas pellucidus       1   1      

Corbula gibba 3 1 1 1 6  1 1  2   2 5 7 

Hiatella arctica        1  1 1 2  1 4 

Thracia sp juv 2    2 3 1 7 3 14 1 1   2 

Antalis sp         2 2      

ECHINODERMATA - PIGGHUDER 

Echinocardium chordatum  1  1  1 1  2 2  1  3 

Amphiura chiajei 1    1      1    1 

Amphiura filiformis   1  1           

Amphipholis squamata  1   1 1  1  2   1  1 

Ophiura affinis 1 1 1  3 1 1   2    1 1 

Ophiopholis aculeata        1  1      

Leptosynapta inhaerens                

Labidoplax buski 1 2   3 1    1  1   1 

CHORDATA - RYGGSTRENGDYR 

Ascidiacea indet  1   1   1  1      

 
 

Vedleggstabell 2. Oversikt over bunndyr funnet i sedimentene på stasjon 4 og 5 i sundet mellom 

Storematre og Matresøyna 14. oktober 2010. Prøvene er hentet ved hjelp av en 0,1 m
2
 stor vanVeen-

grabb, og det ble tatt fire parallelle prøver på hver stasjon. Prøvetakingen dekker dermed et samlet 

bunnareal på 0,4 m
2 

på hver stasjon. Prøvene er sortert av Christine Johnsen og Guro Eilertsen og 

artsbestemt ved Marine Bunndyr AS av cand. scient. Øystein Stokland. Tabellen fortsetter på de neste 
sidene. 

 
 ST. 4 ST. 5 

 A B C D sum A B C D sum 

CNIDARIA- NESLEDYR 

Virgularia mirabilis 7 1 3  11     0 

Epizooanthus incrustatus     0     0 

Cerianthus lloydi 4 10 16 20  2 1 6 3 12 
Edwardsiidae indet 5 5  7 17 1 1 2  4 

NEMERTINI - SLIMORMER 

Nemertini indet 2 1 2 2 7  1 5  6 

POLYCHAETA - FLERBØRSTEMAKK 

Paramphinome jeffreysi   3 3 6  5 1  6 

Aphrodite aculeata     0     0 

Harmothoe sp fr 1  1  2     0 

Pholoe baltica 9 8 4 8 29 1 1 3 1 6 

Sthenelais limicola    3 3    1 1 

Phyllodoce mucosa   1  1     0 

Phyllodoce rosea     0     0 
Sige fusigera 1  2  3     0 

Eteone longa     0 2  1  3 

Eteone cf flava     0     0 

Nereiphylla lutea     0   1  1 

Ophiodromus flexuosus 1    1     0 

Syllidia armata   1  1     0 

Glyphohesione klatti     0     0 

Syllidae indet juv     0     0 

Nereididae indet    1 1     0 

Nephtys caeca   4 1 5 1   2 3 

Glycera alba 6 1 5 2 14 1 2 3 2 8 

Glycera lapidum 1 1 2  4 2  2  4 
Goniada maculata 14 7 5 2 28 6 4 4 4 18 

Goniadella bobretzki 1    1 1    1 

Lumbrineris sp    1 1     0 

Protodorvillea kefersteini  1 1 2     0 
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Schistomeringos sp  1   1     0 

Orbinia armandi     0     0 

Orbinia sertulata     0    2 2 

Scoloplos armiger     0 3  2  5 

Aonides paucibranchiata 3 2 2  7     0 

Laonice sarsi     0     0 

Laonice sp fr     0   1  1 

Pseudopolydora antennata 10 7 4 7 28   3 3 6 
Pseudopolydora paucibranchiata 1 3 5 2 11     0 

Pseudopolydora pulchra     0     0 

Prionospio cirrifera   4 1 5 8 17 9 9 43 

Prionospio fallax 27 13 23 4 67 19 10 23 11 63 

Scolelepis foliosa  1 1 1 3 3  1  4 

Spio filicornis 3 2 2 1 8 1    1 

Spiophanes kroeyeri     0     0 

Spiophanes wigleyi     0     0 

Aricidea catherinae 2  2 1 5 2 1   3 

Levinsenia gracilis  2 7  9 1  1 2 4 

Paradoneis lyra  1 3  4 1  2  3 
Aphelochaeta sp  1   1    1 1 

Caulleriella sp     0     0 

Chaetozone setosa 6 2 4 3 15 2 1 10 1 14 

Cirratulus filiformis 2    2     0 

Diplocirrus glaucus 16 22 21 14 73 5  10 4 19 

Ophelina sp fr     0     0 

Travisia forbesi     0     0 

Scalibregma inflatum     0    1 1 

Heteromastus filiformis     0     0 

Notomastus latericeus  6   6     0 

Praxillura longissima 1    1     0 

Praxillella affinis 1 1   2     0 
Maldanidae indet juv          0 

Myriochele oculata 21 26 27 2 76 11 34 17 17 79 

Owenia fusiformis  23 1  24  5  3 8 

Pectinaria auricoma  1        0 

Pectinaria koreni 1  1 2 4     0 

Pectinaria belgica   1  1     0 

Ampharete lindstroemi 1 3 2 4 10 1  2  3 

Ampharete baltica  1   1     0 

Sabellides octocirrata 2 9 11 7 29     0 

Amphicteis gunneri 1 2  2 5     0 

Sosanopsis wireni 10 21 18 16 65     0 
Melinna cristata     0     0 

Pista cristata 1 1 2 5 9   1  1 

Streblosoma bairdi 3 3   6   1  1 

Streblosoma intestinale 7 22 18 15   2 9 3 14 

Thelepus cincinnatus     0     0 

Polycirrus medusa     0 2 1 3  6 

Polycirrus norvegicus  1 1  2     0 

Terebellidae indet juv     0     0 

Terebellides stroemi 9 9 10 6 34     0 

Chone duneri     0     0 

Jamineira caudata     0     0 
Jasmineira sp 38 74 25 45 182 16 6 11 11 44 

Sabellidae indet  1   1     0 

Siboglinidae indet 8 8 6 7 29  1   1 

CRUSTACEA - KREPSDYR 

Asterope sp     0 1    1 

Diastylis cornuta     0     0 

Diastylis lucifera     0     0 

Lysianassidae indet  1   1     0 

Ampelisca tenuicornis   1  1   1  1 
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Harpinia sp fr     0     0 

Westwoodilla caecula 5 1 2   1 1  2 4 

Caprellidae indet   1  1     0 

Paguridae indet   1       0 

Macropipus depurator    1 1     0 

MOLLUSCA-BLØTDYR 

Neomenia carinata     0     0 

Leptochiton asellus     0     0 
Acteon tornatilis     0     0 

Cylichna cylindracea  4  1 5 2 2 1 2 7 

Philina scabra 4 3  3 10     0 

Lunatia alderi  1   1     0 

Lunatia pallida  1   1   1 1 2 

Raphitoma linearis     0     0 

Limatula gwyni 1    1     0 

Astarte montagui     0     0 

Lucinoma borealis 5 6  1 12   1 3 4 

Thyasira flexuosa  1   1     0 

Thyasira sarsi 14 10 20 32 76 45 15 40 22 122 
Thyasira equalis     0     0 

Thyasira croulinensis     0     0 

Arctica islandica  2 1 1 4     0 

Acanthocardia echinata     0     0 

Parvicardium minimum     0     0 

Dosinia lincta  1   1     0 

Chamelea striatula   1  1     0 

Mysia undata     0    1 1 

Abra nitida 1 1  1 3     0 

Phaxas pellucidus     0     0 

Corbula gibba  6 2 7 15   1 2 3 

Hiatella arctica     0     0 
Thracia sp juv     0     0 

Antalis entale     0   1 1 2 

PHORONIDA - HESTESKOORMER 

Phoronis muelleri   1  1     0 

ECHINODERMATA - PIGGHUDER 

Echinocardium chordatum    0 1 1  1 3 

Amphiura chiajei     0     0 

Amphiura filiformis 2   1 3 1  1 1 3 

Amphipholis squamata     0     0 

Ophiura affinis     0 2   1 3 

Ophiopholis aculeata     0     0 
Leptosynapta inhaerens   6  6    1 1 

Labidoplax buski 11  4 7 22 2    2 

CHORDATA - RYGGSTRENGDYR 

Ascidiacea indet     0     0 
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Vedleggstabell 3. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kvantitativ 

ruteanalyse i litoralsonen på Storematre og Matresøyna i Matre 23. og 24. september 2010. 

Prøvetakingen dekker et område med en horisontal bredde på 8 m² med to til tre nivåer. Prøvetaking 
og artsbestemmelse er utført av M. Sc Mette Eilertsen. Artsregistreringer er oppgitt i % dekningsgrad 

for makroalger og fastsittende dyr med høyt individtall. Registreringer av mobile dyr er oppgitt i 

antall. Summen av dekningsgrad kan overstige 100 % da en estimerer både over og under vegetasjon. 
+
 Arter som ble identifisert i ettertid eller bare registrert som til stedes i felt. 

 

 Storematre  Matresøyna 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1      

 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 

KARPLANTER                 

Cochlearia officinalis  

(Skjørbuksurt) 
2 2 2  8 16 20 40         

CHLOROPHYTA – grønnalger 

Cladophora rupestris               4  

Cladophora sp.                  

Ulva intestinalis     2        36 4 1 2 

RHODOPHYTA – rødalger 

Hildenbrandia rubra + 1 2 2     100 96 96 96 100 96 96 92 

Mastocarpus stellatus                 

Bonnemaisonia hamifera                 

Chondrus crispus                 

Phymatholithon 

lenormandii 
        

        

PHAEOPHYCEAE – brunalger 

Fucus spiralis 64 40 48 56 12 28 16 2 100 96 96 100 8   24 

Fucus vesiculosus     4        4  12 12 

Aschophyllum nodosum + 8   124 72 100 100 12 1 2 18 64 96 104 40 

Elachista fucicola     +            

Pylaiella littoralis             8 4 4  

Spongonema tomentosum             +    

FAUNA 

Littorina littorea       1      1 8  5 

Littorina saxitilis 2 1 2  1  1 1    1 1 1   

Semibalanus balanoides                 

Mytilus edulis      1 1 1     10 8 12 18 

Carcinus maenas    1 1   1    1   1  

Clavelina lepadiformis       + +         

Membranipora 

membranacea 
        

    
 + 2 4 

Isopoda                 

Amphipoda + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Vedleggstabell 4. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved semikvantitativ 

kartlegging av sublitoralsonen for de ulike stasjonene på Storematre og Matresøyna i Matre 23. og 

24. september 2010. Prøvetakingen dekker et område med horisontal bredde på 8 m² på hvert sted. 
Prøvetaking og artsbestemmelse er utført av M. Sc Mette Eilertsen.  

+ Arter som ble identifisert i ettertid eller bare registrert som til stedes i felt. 

 

Taxa 

 
Storematre Matresøyna 

   

CHLOROPHYTA – grønnalger 
Cladophora sp + 2 

Ulva lactuca 2  

Ulva intestinalis  +  

RHODOPHYTA – rødalger 
Hildenbrandia rubra  3 

Chondrus crispus  1 

Phymatolithon cf. lenormandii  2 

Rhodomela confervoides +  

Polysiphonia stricta 1 1 

Polysiphonia fucoides   

Ceramium sp. + + 

Ceramium s lat rubrum +  
Callithamnion corymbosum +  

PHAEOPHYCEAE – brunalger 

Ascophyllum nodosum 2-3 2 

Fucus vesiculosus 3 3 

Fucus serratus 2 2 

Chorda filum + 1 

Sphacelaria cirrosa + + 

Elachista fucicola + + 

Pylaiella littoralis 3-4 2 

FAUNA – dekning 

Membranipora membranacea + 2 

Electra pilosa   
Mytilus edulis  3 2-3 

M.edulis juv  + 

Semibalanus balanoides   

Clavelina lepadiformis +  

Obelia geniculata  + 

FAUNA – antall 

Littorina littorea 2-3 2-3 

Littorina saxatilis + + 

Echinus acutus 3 3 

Strongylocentrotus droebachiensis  1 

Asterias rubens 2  
Marthasterias glacialis  1 

Ophuira albida  1-2 

Amphipoda   + + 

Isopoda + + 
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OM GYTRE STRØMMÅLERE  
 

 

Strømmåleren som er benyttet (en Gytre måler, SD 6000) har en rotor med en treghet som krever en 
viss strømfart for at rotoren skal gå rundt. Ved lav strømfart vil Gytre måleren derfor i mange tilfeller 

vise noe mindre strøm enn det som er reelt, fordi den svakeste strømmen i perioder ikke blir fanget 

tilstrekkelig opp av måleren. På lokalitetene er en god del av strømmålingene på alle dyp lavere enn 3-

4 cm/s, og derfor kan man ikke utelukke at lokalitetene på disse dybdene faktisk er noe mer 
strømsterke enn målingene viser for de periodene man har målt lav strøm. I de periodene måleren viser 

tilnærmet strømstille kan strømmen periodevis egentlig være 1 – 2 cm/s sterkere. Målingene på alle 

dyp er således minimumsstrøm all den tid man har indikasjoner på at Gytre strømmålerne måler 
mindre strøm enn sann strøm ved lav strømhastighet. 

 

Man må i denne sammenhengen gjøre oppmerksom på at strømmålerne brukt på denne lokaliteten 
registrerer en verdi på 1,0 cm/s når rotoren ikke har gått rundt i løpet av målentervallet (30 min). 

Terskelverdien er satt til 1,0 cm/s for å kompensere for at rotoren krever en viss strømfart for å drive 

den rundt. Ved de tilfellene der måleren viser verdier under 1,0 cm/s, skyldes dette at rotoren ikke har 

gått rundt i løpet av målentervallet, men at det likevel har vært nok strøm til at måleren har skiftet 
retning i løpet av målentervallet. Strømvektoren for målentervallet blir da regnet ut til å bli lavere enn 

1 cm/s. 

 
En instrumenttest der en Gytre måler (SD 6000) og en Aanderaa måler (RCM7 strømmåler) ble 

sammenlignet, ble utført av NIVA i 1996. Aanderå-måleren har en rotor med litt annen design enn SD 

6000. Testen viste at RCM 7 strømmåleren ga 19 % høyere middelstrømfart enn Gytre måleren 
(Golmen & Nygård 1997). På lave strømverdier viste Gytre måleren mellom 1 og 2 cm/s under 

Aanderaa måleren, dvs at når Gytre måleren viste 1-2 cm/s, så viste Aanderaa måleren 2 – 3 cm/s. 

Dette kan som nevnt forklares ut fra vannmotstanden i rotorburet til en Gytre måler, samt at det er en 

viss treghet i en rotor der rotoren må ha en gitt strømstyrke for å gå rundt. Ved lave strømstyrker går 
større del av energien med til å drive rundt rotoren på en Gytre måler enn på en Aanderaa måler. 

 

Det ble i 1999 utført en ny instrumenttest av samme typer strømmålere som ble testet i 1996 (Golmen 
& Sundfjord 1999). Testen ble utført på en lokalitet på 3 m dyp i 9 dager i januar 1999. I tillegg til 

Anderaa- og SD 6000-målerne stod det en NORTEK 500 kHz ADP (Acoustic Doppler Profiler) 

strømmåler på bunnen. Denne måler strøm ved at det fra måleren sine hydrofoner blir sendt ut en 

akustisk lydpuls med en gitt frekvens (f.eks. 500 kHz) der deler av signalet blir reflektert tilbake til 
instrumentet av små partikler i vannet. ADP strømmåleren har flere celler/kanaler og kan måle strøm i 

flere forskjellige dybdesjikt, f.eks. hver meter i en vannøyle på 50 m. Ved å sammenligne 

strømmålingene på 3 m dyp (Aanderaa- og Gytremåleren) med NORTEK ADP (celle 31, ca 4 m dyp) 
fant en at NORTEK ADP målte en snittstrøm på 5,1 cm/s, Andreaa RCM 7 en snittstrøm på 2,7 cm/s, 

og SD 6000 en snittstrøm på 2,0 cm/s. Man ser at i denne instrumenttesten ligger begge rotormålerne 

langt under ADP måleren når det gjelder strømstyrke.  
 

Våren 2010 utførte Rådgivende Biologer AS en ny instrumenttest av Nortek ADP måler og Gytre SD-

6000 målere i Hervikfjorden i Tysvær i en måned. Gytre målerne hadde en nyere og mer robust type 

syrefast rotorbur i stål, som på en bedre måte registrerer strømmen ved lav strømfart. Nortek ADP 
måleren stod på 46 m dyp på samme riggen som Gytre målerne og målte strømmen oppover i 

vannsøylen. En sammenlignet Nortek målingene med strømmålinger utført med Gytre målerne på 30, 

15 og 5 m dyp. Resultatene viste at det var best samsvar mellom de to instrumentene på 30 m dyp, og 
generelt dårligere samsvar mellom de to instrumentene med økende avstand fra målehodet på Nortek 

ADP måleren. Målingene viste ellers at det var størst forskjell på strømfarten mellom Gytre og Nortek 

ved middels lav strømfart (ca 3-4 til 8-9 cm/s), og noe mindre forskjell ved høyere strømfart. Nortek 
måleren målte ca 1,5 – 2,5 cm/s høyere gjennomsnittlig strømfart enn Gytre måleren ved svak strøm 

(Gytremålinger på 0 – 3 cm/s), ca 3 – 4,5 cm/s høyere strømfart ved Gytremålinger på ca 3 – 10 cm/s, 

og 2 – 3,5 cm/s høyere strømfart ved Gytremålinger på ca 11 – 15 cm/s. 


