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FORORD 
 
Marine Harvest Norway AS søker om utvidelse av anlegget på lokaliteten Skipningsdalen ved Hidra i 
Flekkefjord kommune (lokalitetsnummer 11861) fra 3.120 til tonn 4.680 MTB. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling har i brev av 11.desember 2008 bedt om at det utarbeides en konsekvensutredning 
(KU) som vedlegg til søknaden. 
 
Det ble derfor vinteren 2009 utarbeidet en ”Melding om søknad om utvidelse – med forslag til 
program for konsekvensutredning (KU)”, og sakspapirene ble i samråd med Fiskeridirektoratets 
regionkontor utlagt til offentlig gjennomsyn på Tjenestetorget i Flekkefjord kommune tidlig i april 
2009 og samtidig kunngjort i Avisen Agder, Flekkefjords Tidende, Fedrelandsvennen og Norsk 
Lysingsblad. 
 
Det kom inn merknader fra følgende tre instanser; Mattilsynet, Distriktskontor for Dalane, Sirdal og 
Flekkefjord 6.august 2009, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen 29.september 2009 og 
Kystverket Sørøst 25.august 2009. 
 
Marine Harvest Norway AS region Sør har gått videre med KU-prosessen, og sakspapirer ble 
oversendt Vest-Agder Fylkeskommune, etter at Fylkeskommunen overtok saksbehandlingsansvar for 
slike saker pr 1. januar 2010, med ønske om at det ble fastsatt endelig utredningsprogram for KU på 
grunnlag av de innkomne merknader samt foreliggende melding med forslag til utredningsprogram. 
Fiskeridirektoratet oversendte saken til Vest-Agder Fylkeskommune 22.februar 2010.   
 
Fylkeskommunen sendte saken til høringsinstansene for ny og siste runde 3. mai 2010 med frist for 
uttale 31.mai 2010. Flekkefjord kommune behandlet saken i Utvalg for Samfunn 25.mai 2010, 
Fiskeridirektoratets regionkontor avgav svar 24.juni 2010, Fylkesmannen i Vest-Agder avgav nytt svar 
for Skipningsdalen 24.august 2010, og Vest-Agder fylkeskommune, Plan og miljø avga sin uttale 
7.september 2010. Næringssjefen i Vest-Agder fylkeskommune fastsatte etter fullmakt innholdet i 
utredningsprogrammet i brev av 19. oktober 2010. 
 
Denne foreliggende konsekvensutredningen søker å belyse de mulige virkningene med eventuelle 
konsekvenser på ”miljø, naturressurser og samfunn” i henhold til foreslått utredningsprogram og de 
innkomne merknader. 
 
En har valgt å benytte en ”standardisert” og systematisk tre trinns prosedyre for å gjøre analyser, 
konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve i henhold til Statens 
vegvesen sin håndbok (2006). Det er også utført en rekke nye undersøkelser i forbindelse med denne 
vurderingen, men de er utgitt som egne vedlagte fagrapporter, og derfor bare omtalt her.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved Ingrid Lundamo for oppdraget.  
 

Bergen, 2. februar 2012 
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SAMMENDRAG  
 
JOHNSEN, G.H 2011  

  Marine Harvest Norway AS 
Utvidelse av lokaliteten Skipningsdalen i Flekkefjord kommune,  
Vest-Agder (lokalitets nummer 11831)  
Konsekvensutredning for naturmiljø, naturressurser og samfunn 
Rådgivende Biologer AS rapport 1492, 61 sider, ISBN 978-82-7658-880-4. 

 
Marine Harvest Norway AS har søkt om utvidelse av anlegget på lokaliteten Skipningsdalen ved Hidra 
i Flekkefjord kommune (lokalitetsnummer 11861) fra hhv 3120 til 4680 tonn MTB. Etter en 
omfattende saksbehandling har Vest-Agder fylkeskommune 19. oktober 2010 endelig fastsatt 
utredningsprogram for konsekvensutredningen, og Rådgivende Biologer AS har så utarbeidet denne 
konsekvensutredning (KU) for naturmiljø, naturressurser og samfunnsinteresser på grunnlag av dette. 
Oppsett og struktur er i henhold til Statens vegvesen sin håndbok for konsekvensutredninger. 
 
 
TILTAKSBESKRIVELSE  
 
Den planlagte utvidelsen ved anlegget i Skipningsdalen utgjør en økning i produksjon på 50 % fra 
dagens nivå, fra 4 til 6 konsesjoner. Anlegget på Skipningsdalen er i dag godkjent for en 
anleggssammsetning på 24 stk 24x24 bur, men består i dag av 20 stk 24x24 m² merder og det 
planlegges utvidet til 24 stk slike merder våren 2012, fordelt på to atskilte kompakte stålanlegg med 
henholdsvis 2x7 merder og 2x5 merder. Anlegget er dermed planlagt utvidet innenfor eksisterende 
godkjenning til 24 bur og i tillegg vil tetthet  av fisk i hver merd øke.  
 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING 
 
Sjøområdene nord og øst for Hidra tilhører Skagerrak sub-provins, som er preget av arter fra den 
sydlige Nordsjøen og av arter som også har deler av sin utbredelse i Kattegat og til dels Nordsjøen. 
Hidrasundet som går mellom Hidra og fastlandet ved Kvellandstrand har meget god 
vanngjennomstrømning. Her er det for det meste mellom 100 og 150 meter dypt i vest, og største dyp i 
dette bassenget er oppgitt til 192 meter, med en terskel på omtrent 150 meters dyp helt vest i sundet ut 
mot Nordsjøen. Lenger øst i Hidrasundet ligger dypet omtrent på 100-200 meter, og midt i sundet, er 
det grunnest med en dybde på rundt 65-70 m dyp. Ved anlegget i Skipningsdalen er det under 100 
meters maksdyp i Hidrasundet, ”midtfjords” sør for lokaliteten, mens det er et dypbasseng med opp 
mot 142 meters dyp like øst i sundet. Miljøforholedne i det dypeste var ”god” i 2009. 
 
 
NATURMILJØ 
 
Rødlistearter 
Det er registrert mange funn av rødlistede arter i området på og ved Hidra, med vekt på særlig mange 
artsobservasjoner av fugl, men også en god del planter. For akvatiske og marine forekomster 
foreligger det imidlertid ikke mye, og det som finnes av informasjon antyder vanlig forekommende 
arter. Verdivurderingen av rødlistede arter i området settes til”middels verdi”. 
 
Terrestrisk biologisk mangfold 
Det er flere verdifulle naturtyper i dette området, både nasjonalt og regionalt viktige, selv om det ikke 
er noen i direkte tilknytning til de konkrete tiltaks- og influensområdene for anlegget. Det antas en 
artsrik og variert flora og fauna i denne regionen, med store variasjoner i habitat, men også disse ligger 
utenfor influensområdet til angjeldende tiltak. Rødlistearter er omtalt separat foran, og samlet 
verdivurderingen av terrestrisk biologisk mangfold i området settes til ”middels verdi”. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1492 5 

Akvatisk marint biologisk mangfold 
Regionen har verdifulle ferskvannslokaliteter knyttet til gyte- og oppvekstområder for laks og sjøaure i 
en rekke mindre og to større vassdrag. Tiltaksområdet ligger også ”nedstrøms” de store 
laksevassdragene i Rogaland, der kalking har gitt en kraftig styrking av laksebestandene de siste ti 
årene. Rødlistearter er omtalt separat foran, og for øvrig er det ikke andre ferskvannsorganismer som 
omfattes av influensområdet for denne utvidelsen. Samlete verdivurderingen av akvatisk biologisk 
mangfold settes til ”middels verdi”. 
 
Marint biologisk mangfold 
Det konkrete tiltaks- og influensområdet for anlegget omfatter ingen prioriterte naturtyper, og det er 
heller ikke regsitrert sjeldne eller sårbare arter i disse områdene. Rødlistearter er omtalt separat foran. 
Det er registrert et viktig gyteområde for torsk (B-verdi) i Hidrasundet, og dette drar opp den samlete 
verdivurderingen av marint biologisk mangfold til ”middels verdi”. 
 
 
NATURRESSURSER 
 
Sjøområdene har middels verdi med hensyn på naturressurser, basert på følgende vurderinger: 

• Betydelige fiskeressurser knyttet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk 
• Små forekomster av nyttbare løsmasser som er vanlig forekommende like utenfor planområdet 
• Kystvannressurser som er svært godt egnet til fiskeoppdrett.  
•  

 
SAMFUNNINTERESSER 
 
Områdene ved Skipningsdalen er vurdert i ha ”liten til middels verdi” med hensyn på 
samfunnsinteresser, og de fleste interessene er av lokal til regional verdi, mens områdets tetthet av 
akvakulturlokaliteter er høy. Verdisetting av samfunnsinteresser er begrunnet og oppsummert slik: 

• Landskapsrommene er uten omfattende innsyn eller utsyn. 
• Landskapet mangler de store dramatiske effektene og er typisk for regionen. 
• Friluftsliv er i hovedsak knyttet til sjøverts ferdsel. 
• Betydelig ferdsel i de trange fjordene. 
• Stor ansamling av akvakulturvirksomhet i området. 
• Betydelig potensiale for funn av kulturminner under vann. 
•  

 
VERNEINTERESSER OG PLANSTATUS  
 
Lokaliteten er i dag avsatt til formålet i gjeldende kommuneplan, og har godkjent anlegg med 
oppankringsystem i posisjon og godkjent arealer også til omsøkt utvidelse. Basert på gjennomgang av 
verneinteresser og planstatus, er områdene ved Hidra vurdert å ha ”liten til middels verdi”. Flekkefjord 
landskapsvernområde og høyt potensiale for kulturminner under vann drar imidlertid opp 
verdisettingen. Øvrige forhold har ”liten verdi”, og verdisetting er summert slik: 

• Tre fuglereservat i nærheten, regionalt viktige, men ikke nær anlegget.  
• Lokaliteten ligger i Flekkefjord landskapsvernområde. 
• Ingen foreslåtte marine verneområder i denne regionen, ei heller lavere prioriterte områder. 
• Ingen vernede vassdrag i rimelig nærhet. 
• Ikke noen nasjonal laksefjord eller nasjonale laksevassdrag i nærheten. 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSVURDERING 
 
I dette sjøområdet innenfor Hidra, har Marine Harvest Norway AS i dag ni lokaliteter med til sammen 
24.140 tonn lokalitetsMTB. Hver konsesjon har en MTB på 780 tonn, og selskapet disponerer 19 
konsesjoner på disse lokalitetene. Det gir en samlet konsesjons MTB på 14.820 tonn. Den omsøkte 
utvidelsen i Skipningsdalen utgjør en økning i av tillatt maksimal produksjon på 10 % av dette.  
 
 
KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 
 
Utvidelsen ved anlegget i Skipningsdalen er planlagt med 4 nye merder, mens det ligger 20 merder der 
i dag. En 50 % utvidelse av produksjonen vil således skje både ved utvidelse av anlegg og en økning 
av tetthet av fisk i hver merd, selv om en i første omgang ikke kommer til å utnytte dette fullt. 
Hovedpoenget ved denne utvidelsen er da knyttet opp mot eventuelle lokale negative virkninger på 
naturmiljø.  
 
En 50 % utvidelse av produksjonen i Skipningsdalen vil medføre noe økt belastning på bunnen under 
anlegget. Dette er dessuten et kompakt anlegg, og det ventes en overgang fra tilstand I til tilstand II 
under anlegget ved største belastning, og resipienten i Hidrasundet er liten og har allerede middels 
dårlig tilstand. Dette skyldes naturgitte forhold og ikke overbelastning, men kapasiteten er begrenset. 
 
Den omsøkte produksjonsøkningen utgjør 10 % av områdets samlete produksjon, og vil i svært liten 
grad medføre regionale virkninger på ville bestander av laksefisk grunnet lakselus, rømming og 
eventuell sykdomsspredning. Dette både fordi den samlete økning av produksjon i området blir 
marginal, men også fordi en med dagens belastning fremdeles synes på ha langt igjen før en kan sies å 
være i nærheten av tålegrensen for lakseluspåvirkning. Innslag av rømt laks i nærliggende vassdrag 
der en har kontroll, er også svært lavt.  
 
 
KONSEKVENSER FOR ANDRE FORHOLD 
 
Den fysiske utvidelsen ved anlegget utgjør en økning på 20 %, og er planlagt innenfor gjeldende og 
myndighetsgodkjente areal med godkjent fortøyningsplan. Anlegget ligger i ”kjerneområdene for 
oppdrett av laks og ørret” i Flekkefjord kommunes kystsoneplan fra 2003, og alle eksisterende forhold 
har vært gjennom utlysning og godkjenning av alle instanser. Virkningene for naturressurser og 
samfunnsinteresser blir derfor marginale, og konsekvenene blir ubetydelige for alle disse forhold 
(tabell 1). 
 
Tabell 1. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø, naturressurser og 
samfunnsinteresser ved omsøkte utvidelser.  

 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                 Stor pos. Konsekvens 

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

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

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

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

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

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

Planstatus og 
verneinteresser 

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

-------------------------------------------------------- 
                                        � Ubetydelig ( 0 ) 
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AVBØTENDE TILTAK  
 
Tiltaket skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for de ulike 
interessene. Det er derfor viktig at både etableringen av og selve tiltaket gjennomføres med de mulige 
avbøtende tiltak som med rimelighet kan være aktuelle.  

• Fôrspill bør reduseres for å begrense negative virkninger på bunnforhold under anlegget  
• God kontroll med lave antall lakselus i anleggene særlig vinterstid. 
• Maksimal fokus på merking av anlegg for å unngå konflikt med øvrig ferdsel.  
 
 

 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
En har god oversikt over bunnforholdene under anlegget fra jevnlige pålagte MOM-B undersøkelser, 
og det er også foretatt jevnlige MOM-C undersøkelser av resipienten i Hidrasundet, seinest i 2009. 
Dokumentasjon av strandsonepåvirkning vil kunne være nyttig for vurdering og kvantifisering av 
eventuelle virkninger av omsøkte utvidelser.  
 
Det ansees imidlertid ikke nødvendig med supplerende undersøkelser med hensyn på bedring av 
grunnlaget for den videre behandling av søknadene.  
 
For den daglige drift av anlegget i Skipningsdalen vil det også være nødvendig med en kombinasjon 
av kontinuerlige oksygenmålinger og gjerne strømmåling i begge deler av anlegget, særlig med tanke 
på situasjoner med høy biomasse på høsten andre året i produksjonssyklus.  
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SØKER MARINE HARVEST NORWAY AS 
 
Marine Harvest Norway AS er den største av aktørene innen akvakultur i Norge.  
Nøkkeltall for selskapet i i 2010: 

- 8,1 milliarder NOK i samlet omsetning  
- 202.456 tonn slaktevekt / salgsvolum  
- 255.000 tonn bruttoproduksjon 
- 1200 ansatte 

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

- 52 konsesjoner, hvorav 36 i Rogaland/Agder 
- 29 lokaliteter i drift, fordelt på 6 i Agder, 10 i Hordaland og 13 i Rogaland. 
- Ett industrianlegg – Ryfisk i Hjelmeland kommune. 
- 118 årsverk utført i 2010, hvorav 21 årsverk ved sjøanleggene i Agder 
- 53.442 tonn fisk produsert i 2010, hvorav 12.736 tonn i Agder 
- Slaktet 41.851 tonn sløyd vekt, hvorav 12.700 tonn i Agder 
- Satt ut 14.4 mill smolt pr. år, hvorav 3,29 mill smolt i Agder. 
- Samlet omsetning i Region Sør på 1,67 milliarder, og 380 millioner i Agder. 

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

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

fremover 
 
Av både miljøhensyn og smittehensyn ønsker oppdrettsnæringen å samle produksjonen på færre, men 
bedre egnete lokaliteter, med større innbyrdes avstand. Søknader om utvidelse ved enkelte lokaliteter 
fører derfor i seg selv ikke til større produksjon i regionen, siden rammen for tillatt produksjon er gitt i 
antall konsesjoner. Og med flere lokaliteter enn konsesjoner, tilsier det betydelig mulighet for 
brakklegging av lokaliteter som ikke er i drift. 
 
På lenger sikt trenger man nye lokaliteter i nye områder. Endret struktur med økt biomasse på hver 
lokalitet vil gi en del fordeler prinsippielt sett, fordi en ved å omorganisere til færre lokaliteter, kan 
velge de ”best egnete” lokalitetene, samtidig som en kan oppnå større innbyrdes avstand medllom 
produksjonslokalitetene. Dette kan oppsummeres: 

• Bedre smittehygieniske soner 
• Lenger avstand mellom lokaliteter 
 

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

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

• Generasjonsskille (max 3mnd utsettsperiode) 
• Brattere biomassekurve 
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LOKALITETEN SKIPNINGSDALEN 
 
Lokaliteten Skipningsdalen (lok nr. 11 861) søkes utvidet  til 4.680 tonn MTB, altså til sammen seks 
konsesjoner. Lokaliteten er i dag godkjent med en MTB på 3.120 tonn. Lokaliteten Skipningsdalen er i 
dag godkjent for sambruk mellom følgende åtte konsesjoner: R/F 0005, R/Hm 0007, R/V 0004, R/V 
0018, Va/F 0010, Va/F 0015, Va/F 0017 og Va/F 0018. Lokaliteten Skipningsdalen ligger nord for 
Hidra i Hidrasundet i Flekkefjord kommune i Vest Agder, relativt beskyttet i Hidrasundet mellom 
fastlandet og Hidra (figur 1).  
 
ANLEGGET MED OPPANKRINGSOPPLEGG 
 
Dagens anlegg i Skipningsdalen består av et todelt stålanlegg, der den vestre delen består av 2 rader 
med 5 stk 24x24 m² merder med en betongflåte for fôringsanlegg og oppholdsrom med verksted, mens 
den østre delen består av 2 rader med 5 stk 24x24 m² merder. Anlegget ligger der i dag, og det 
planlegges utvidet med 2x2 merder i den vestre delen. Tilstrekkelig areal er allerede avsatt, og 
oppankring vil bli i et godkjent fortøyningsopplegg (figurene 1-3). Anlegget vil bli plassert som vist 
på figur 1-3, og det er merket i henhold til merkeforskriften av 15. januar 1993, nr. 82 med gule bøyer, 
refleks, lys og radarreflektor på anleggets ytterpunkter og for min. hver 200m på hver side. 
  

 
 
Figur 1. Godkjent oppankringsplan for eksisterende anlegg i Skipningsdalen.  

 
PLANLAGT PRODUKSJON 
 
Et anlegg med en maksimal ramme på MTB=4.680 tonn tilsvarer driften ved seks oppdretts-
konsesjoner. Det planlegges en driftssyklus på 21 måneder med utsetting av i første omgang 1,2 mill 
stk 70 grams 0-åringer i august. Fisken vokser seg så fram til stor slakteferdig størrelse på mellom 4,8 
og 5,5 kg i gjennomsnitt våren to år etter. Det medfører en biomasseoppbygging som når toppen i 
desember andre året med vel 3,7 tusen tonn i anlegget, og på sikt 4,6 tusen tonn . Utfôring er avhengig 
av både mengde fisk i anlegget, men også temperaturen i sjøen og fiskens alder. Utfôringsforløpet 
følger da sesongforløpet med en jevn økning til vel 120 tonn/måned første høsten, med en reduksjon 
gjennom vinteren, før det igjen skyter fart til en månedlig utfôring på 800 tonn i november andre året 
og avtar så videre utover ettersom fisken slaktes ut av anlegget. Utslakting vil skje i perioden 
november andre år til juni tredje kalenderåret (figur 4). 
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Figur 2. Vestre del av dagens anlegg med 14 stk 24x24m² merder  
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Figur 3. Østre del av dagens anlegg med 10 stk 24x24m² merder. 
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TILFØRSLER AV NÆRINGSSTOFF 
 
Utslipp av næringsstoff fra fiskeoppdrettsanlegg varierer med fôrets sammensetning og fôrfaktoren, 
men tilsvarer i størrelsesorden 12-15 kg fosfor pr. tonn fisk produsert. Med en samlet to-årig 
produksjon i anlegget på omtrent 7.000 tonn. Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet 
som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst til 
vannmassene.  
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Figur 4. Ekempel på planlagt driftssyklus i et MTB=4680 tonns anlegg (80 % av nivået), med høstutsett: 

• Oppe til venstre: fiskens gjennomsnittsvekt ved utgangen av hver måned. 

• Oppe til høyre: antall fisk i anlegget ved utgangen av hver måned  (utslaktet antall i måneden i rødt). 

• Midten til venstre: samlet biomasse i anlegget ved utgangen av hver måned. 

• Midten til høyre: utfôring i tonn for hver måned. 

• Nede til venstre: tilvekst i anlegg i tonn pr måned. 

• Nede til høyre: utslakting fra anlegg i tonn pr måned. 
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Den største månedlige tilveksten i anlegget fra august og ut året, med et gjennomsnitt på 510 tonn/mnd 
(se figur 4) eller tilsvarende 2.1 tonn løst fosfor/mnd. Andre året er fisken større, og størst tilvekst har 
en i månedene fra juni og ut oktober, men samtidig tas de største fiskene ut til slakting hele veien i 
samme perioden. Det blir derfor ikke særlig større belastning på miljøet andre året i syklusen. 
 
Fylkesmennenes behandling av oppdrettssaker (SFT veileder kapittel 5) har egne formler for 
beregning av utslipp basert på biologisk produksjon (her 7000 tonn på to år) og tilsvarende fôrbruk 
slik: 

• Nitrogen = fôrbruk * 0,0736 – total produksjon * 0,0296 = 308 tonn på to år 
• Fosfor = fôrbruk * 0,013 – total produksjon * 0,0045 = 60 tonn på to år 
• Organisk stoff = fôrbruk * 0,8 * 0,15 = 840 tonn på to år – uvisst hvilken enhet 
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METODEBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING (KU)  
 
 
KONSEKVENSVURDERING (KU) 
 
En ”tradisjonell” konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns 
prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å 
etterprøve (Statens vegvesen 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                      Middels                     Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 
                             � 

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

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

                                                                                � 
 
Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av figur 5. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 - ”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen 
vises til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ 

+ + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje midt 
på figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen konsekvens. 
Over linja vises positive konsekvenser og under linja negative 
konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006). 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
Kriterium for verdivurdering av naturmiljø følger Statens vegvesens håndbok 140 om 
konsekvensanalyser. Grunnlaget for verdisettingen bygger for det meste på ulike handbøker utgitt av 
Direktoratet for naturforvaltning (DN-handbok 13 – kartlegging av naturtypar og DN-handbok 19 – 
kartlegging av marint biologisk mangfald). Verdisettingen av de ulike deltema med aktuelle kriterium 
er vist i tabell 2.  
 
Tabell 2. Verdisetting av naturmiljø etter håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 
Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Arts- og individ-
mangfold 

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

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

- Område med stort 
artsmangfald i lokal eller 
regional målestokk 

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

 

- Område med stort 
artsmangfald i nasjonal 
målestokk 

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

- Område med mange 
raudlisteartar 

Marinbiologi - Ordinære marine 
område 

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

- Naturtypar med verdi A 
etter DN-handbok 19 

 
For verdisetting av naturressurser er benyttet oppsett fra Statens vegvesens håndbok 140 om 
konsekvensanalyser, mens det i denne sammenheng kun er fokusert på naturressurser i tilknytning til 
sjø (tabell 3).  
 
Tabell 3. Verdisetting av naturressurser etter handbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder for fiske / 
havbruk 

� Lågproduktive fangst- 
eller tareområde 

� Middels produktive 
fangst- eller tareområde 

� Viktige gyte- og 
oppvekst-område 

� Store, høgproduktive 
fangst- eller tareområde 

� Særs viktige gyte- og 
oppvekstområde 

Områder med 
lausmassar 

� Små førekomstar av 
nyttbare lausmassar som 
er vanleg forekomande 

� Større førekomstar av 
dårleg kvalitet  

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

� Store førekomstar av 
lausmassar som er av 
nasjonal interesse 

Områder med 
kystvatn 

� Vassressursar som er 
eigna for fiske eller 
fiskeoppdrett 

� Vassressursar som er 
særs godt eigna til fiske 
eller fiskeoppdrett 

� Vassressursar som er 
nasjonalt viktige for 
fiske eller fiskeoppdrett 

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

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

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

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

• Nasjonalt nivå: Reisetiden for eksisterende eller potensielle brukere kan være lang. 
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FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM  
 
 
Etter en omfattende saksbehandling har Vest-Agder fylkeskommune 19. oktober 2010 endelig fastsatt 
utredningsprogram for konsekvensutredningen, der det fastslås at: 
1) Forslag til konsekvensutredningsprogram datert 24. mars 2009 legges til grunn for 

utredningsprogrammet 
2) Tilleggsforslagene/merknadene til utredningsprogrammet fra Fiskeridirektoratet Region Sør, 

Mattilsynet, Fylkesmannen i Vest-Agder, Kystverket Sørøst, Vest-Agder fylkeskommune ved 
Plan og Miljøseksjonen og Flekkefjord kommune bes fulgt opp i arbeidet med utredningen. Det 
forutsettes nær kontakt og samarbeid med høringsinstansene i denne sammenheng. 

 
 
1) SØKERS FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 
 
Meldingen nomfattet opprinnelig utvidelser både ved lokaliteten i Buksevika øst for Hidra og ved 
lokaliteten Skipningsdalen. Lokaliteten Buksevika søkes ikke utvidet i denne omgang. På bakgrunn av 
den presenterte beskrivelsen av planlagt tiltak med tilhørende områdebeskrivelse, foreslås det at 
følgende elementer inkluderes i den forestående konsekvensutredningen (KU). Det foreslås også at det 
hele utarbeides som en samlet fagrapport, som dekker de tre fagtema  

1) Konsekvenser for naturmiljø 
2) Konsekvenser for naturressurser 
3) Konsekvenser for øvrige samfunnsinteresser 

 
En ”tradisjonell” konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns 
prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å 
etterprøve (Statens vegvesen 2006). Kriterium for verdivurdering av de ulike naturfaglige og 
bruksinteressene, følger Statens vegvesens håndbok 140 og ulike håndbøker utgitt av Direktoratet for 
naturforvaltning. 
 
Til slutt bør en KU kunne antyde rammer for hva som ansees å være en akseptabel belastning, ut fra 
konkrete miljømål for de ulike forhold. I all hovedsak foreligger det ikke utdypende kunnskap om 
særlig mange av disse trinnene i prosessen. Vi vil likevel søke å sette et generelt fokus på virkning av 
de omtalte forhold. 
 
Forhold knyttet til fiskevelferd i anlegget dekkes ikke opp av dette forslag til program for 
konsekvensutredning (KU), siden dette omfatter forhold som ikke ventes å ha noen direkte 
konsekvenser for verken eksternt naturmiljø, naturressurser eller andre samfunnsinteresser. Disse 
forhold skal likevel dekkes opp i søknaden, da vedlagt utenom KU-rapporten. 
 
 
Tema 1 Konsekvenser for naturmiljø 
Hoved-
problem-
stilling og 
fokus for 
utredningen 

Virkning på naturmiljø vil i stor grad omhandle mulige regionale virkninger knyttet 
til spredning av sykdomsfremkallende organismer og parasitter som lakselus, samt 
mulighet for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk fra rømming. 
Erfaring fra overvåking av lokalitetene antyder at verken organisk belastning eller 
næringssaltbelastning har virkninger utover de helt lokale forhold.  

Metode Virkninger og konsekvenser vil bli omtalt basert på foreliggende kunnskap om 
lokaliteten og generelle sammenhenger om virkninger av slik aktivitet på naturmiljø. 

Eksisterende 
grunnlags- 
materiale 

Eksisterende kjennskap til lokaliteten ansees godt, og sammen med meldingens 
omfattende områdebeskrivelse har en et godt utgangspunkt. Men det foreligger 
generelt sett beskjeden kunnskap om ”dose-respons” forhold for de ulike tilførslene 
og de tilhørende eventuelle miljøvirkningene.  

Behov for nye 
undersøkelser 

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

En utvidelse av produksjonen ved anleggene vil ha liten virkning på naturressursene 
i området. Hovedkonflikten ligger oftes i båndlegging av arealer med konflikterende 
interesser, men begge anleggene har godkjent plassering, størrelse og 
oppankringsopplegg, som er lyst ut tidligere. Ingen konflikter er kjent.  
 

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

Eksisterende 
grunnlags- 
materiale 

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

Behov for nye 
undersøkelser 

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

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

De mulige virkningene på samfunnsinteresser har mange aspekter. Størst potensiale 
for negative virkninger er knyttet opp mot fiskeriinteresser med det lokale trålfeltet 
midtfjords. 
Begge anleggene har godkjent plassering, størrelse og oppankringsopplegg, som er 
lyst ut tidligere. Det ansees derfor ikke å få stor betydning for landskapsvurdering og 
opplevelsen av kystlandskapet langs fjorden, og ei heller for friluftsliv og turisme 
eller øvrig ferdsel i området.  
Begge lokalitetene ligger i Flekkefjord landskapsvernområde, men samtidig er begge 
anlegg i samsvar med gjeldende kommunedelplan for området.  

Metode Virkninger og konsekvenser vil bli omtalt basert på foreliggende kunnskap om det 
samfunnsmessige interessene i området, beskrevet i områdebeskrivelsen og supplert 
med innspill til meldingen i den videre prosessen. Det er rettet forespørsel til 
kulturminnemyndigheter ”til vanns” og Fylkesmannen vil måtte forholde seg til 
hvordan en utvidelse eventuelt vil være i konflikt med intensjonene for 
landskapsvernområdet. 

Eksisterende 
grunnlags- 
materiale 

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

Behov for nye 
undersøkelser 

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

 
 
2) INNKOMNE TILLEGGELEMENTER TIL UTREDNINGSPROGRAM 
 
Følgende elementer er omtalt i de innkomne merknader til forslag til utredningsprogram, der mange av 
de påpekte forhold allerede synes dekket opp i forslaget. Håndtering av smitte, sykdom og dyrevelferd 
internt i anlegg omfattes ikke av KU-arbeider, som kun gjelder tiltakets mulige virkning på eksternt 
naturmiljø, naturressurser eller andre samfunnsinteresser. 
 
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR  
 
Fiskeridirektoratet Region Sør har i brev av 26. juni 2010 for de to sakene meldt inn ønske om at 
konsekvensutredningen for Buksevika også vurderer om en eventuell utvidelse ved anlegget vil 
medføre økt konfliktnivå med fiskeriinteresser i området. Lokaliteten Buksevika omfattes ikke av 
denne søknaden. For Skipningsdalen anser man at det foreslåtte KU-programmet ivaretar 
fiskeriinteressene på en tilfredsstillende måte.  
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MATTILSYNET 
 
Mattilsynet har i brev av 6.august 2009 påpekt at beliggenhet og nærhet mellom lokalitetene i 
Flekkefjord er langt under anbefalt minsteavstand på 5 km mellom anlegg. Mattilsynet ønsker også et 
eget punkt som omhandler sykdom, smitte og dyrevern i konsekvensutredningen. Følgende tre punkter 
ønskes inntatt i planprogrammet: 

1) Konsekvenser for smitte, sykdommer og fiskevelferd. 
2) Lokalitets og driftsplaner for hele Flekkefjordregionen 
3) Ikke aktive lokaliteter, plassering i forhold til aktive lokaliteter og fremtidig rolle i 

produksjonen av laks i området 
 
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER,  
 
Fylkesmannen har avgitt merknader vedørerende Buksevika 4.juni 2010 og vedørerende 
Skipningsdalen i eget brev 24. august 2010. Følgende punkter er framhevet for begge sakene: 

1) Virknning på landskap og verneverdier, og viser til verneformålet for Flekkefjord 
landskapsvernområde 

2) Konsekvenser for villaks og sjøaure, der en ikke har noen status for laksesituasjonen i 
området, og ber om overvåkingsfiske etter lakselus. 

3) Det bør innhentes informasjon om biomangfold for området Hidra-Andabeløy fra Flødevigen 
forskningsstasjon. 

 
KYSTVERKET SØRØST,  
 
Kystverkets merknad datert 25.august 2009 omhandler lokalitet Buksevika, der en ber om at det 
foretas en beskrivelse av virkningene av anlegget med oppankringer på sjøverts ferdsel. En gjør også 
oppmerksom på at oppankringsplan krever tillatelse med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. 
juni 1984 §6, 3. ledd. Lokaliteten Buksevika omfattes ikke av denne søknaden. 
 
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VED PLAN OG MILJØSEKSJONEN  
 
Plan og miljøseksjonen hos Vest-Agder fylkeskommune fokuserer i brev av 7.september 2010 i første 
rekke på forholdene til allmennhetens friluftsinteresser – herunder fritidsfiske og naturverdier knyttet 
til kystlandskapet. 
 
FLEKKEFJORD KOMMUNE  
 
Flekkefjord kommune har utført en omfattende gjennomgang av saken, oppsummert i brev av 23.mars 
2010, der det kan synes som om en allerede har foretatt behandling av søknad om utvidelse. Momenter 
som Flekkefjord Kommune påpeker er at undersøkelser ved anleggene er noe gamle, at lakselus og 
andre parasitter kan være et problem, rømming av oppdrettslaks vil kunne forstyrre villaksbestanden, 
økende skipstrafikk i området er et risikomoment, og at utvidelse av eksisterende anlegg tross alt er å 
foretrekke framfor opprettelse av flere lokaliteter.  
 
Konklusjonen fra Flekkefjord Kommune er at kommunen ikke vil motsette seg en utvidelse av 
oppdrettslokaliteten Skipningsdalen, men anmoder om en del nyere stikkprøver foretatt av en 
uavhengig faginstans som en del av konsekvensutredningen.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING 
 
 
AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet selve anleggsområdet 
på overflaten og oppankringsloddene med tilhørende kjetting og oppankringstauverk som ligger på 
bunnen.  
 
Influensområdet omfatter arealene og områdene rundt tiltaksområdet, der tiltaket kan tenkes å påvirke 
de ulike forholdene som er vurdert. Generelt kan dette være store områder dersom en vurderer 
smittespredning og spredning av parasitter, eller dersom en ser på konsekvensene av mulig rømming 
fra anlegget. For de fleste andre fagfelt og brukerinteresser er det i større grad snakk om synlighet og 
mer ”direkte” effekter i anleggets nærområder.  
 
DATAGRUNNLAG 
 
Det er ikke gjort nye undersøkelser i forbindelse med denne foreliggende områdebeskrivelse og 
konsekvensvurdering. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Sjøområdene nord for Hidra tilhører Skagerrak sub-provins, er preget av arter fra både den sydlige 
Nordsjøen og som også har deler av sin utbredelse i Kattegat (DN håndbok 19-2001). Hidrasundet 
som går mellom Hidra og fastlandet ved Kvellandstrand, og Strandsfjorden mellom Hidra og 
Andabeløy, er begge to sund med god vanngjennomstrømning (figur 6).  
 

 
 

Figur 6. Sjøkart for overgangen mellom Strandsfjorden ogHidrasundet. 
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DYBDEFORHOLD 
 
Hidrasundet er det for det meste mellom 100 og 150 meter dypt i vest, og største dyp i dette bassenget 
er oppgitt til 192 meter, med en terskel på omtrent 150 meters dyp helt vest i sundet ut mot Nordsjøen. 
Lenger øst i Hidrasundet ligger dypet omtrent på 100-200 meter, og midt i sundet, er det grunnest med 
en dybde på rundt 65-70 m dyp.  
 
Ved anlegget i Skipningsdalen er det under 100 meters maksdyp i Hidrasundet, ”midtfjords” sør for 
lokaliteten, mens det er et dypbasseng med opp mot 142 meters dyp like øst i sundet. Sundets 
grunnområde ligger øst for dette igjen. Vest for lokaliteten dybdes Hidrasundet mot et dypbasseng i 
vest på 238 m nord vest for Hidra (figur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Sjøkart over 
Hidrasundet med 
lokaliteten 
Skipningsdalen (fra 
www.fiskeridir.no).  
 
STRØMFORHOLD  
 
Marine Harvest Norway AS har målt strøm ved lokaliteten Skipningsdalen i perioden 8. desember 
2008 til 19. januar 2009 med rotormålere på 5 og 15 meters dyp. Resultatene er presentert i tabell 4 og 
figur 8. Ved vurdering av strømstyrke for overflatestrøm og vannutskiftingssgtrøm, er benyttet 
Rådgivende Biologer AS klassifisering av ulike forhold ved strømmålingene, basert på fordeling av 
resultatene i et omfattende erfaringsmateriale fra Vestlandet: 

Strømstyrke: 

I = svært sterk II = sterk III = middels sterk IV = svak V = svært svak 
 

Retningsstabilitet: 

I = svært stabil II = stabil III = middels stabil IV = lite stabil V = svært lite stabil 
 
På fem meters dyp dominerer sørøstlige strømretninger (figur 8), og strømmens 
gjennomsnittshastighet på 6,7 cm/s tilsvarer II = ”sterk” strøm, som også er II = ”stabil” med en 
Neumann parameter på 0,57 (tabell 4). Målingene på 15 meters dyp domineres av noe mer øst-
sørøstlige retninger (figur 8) og er litt svakere og litt mindre stabile enn på 5 meters dyp, men 
klassifiseres tilsvarende (tabell 4).  
 
Tabell 4. Statistiske data for strømmålingene fra 5 og 15 meters dyp på lokalitet Skipningsdalen for 
perioden 8. desember 2008 til 19. januar 2009, med fargekode i henhold til angitt skala over.  
 

 

 Overflatestrøm 5 meter Vannutskiftingsstrøm 15 meter 
Gjennomsnitt hastighet 6,7 cm/s 5,4 cm/s 
Maksimum hastighet 47,6 cm/s 42,2 cm/s 
Resultatnt retning 134 o 115  o 
Neumann parameter 0,571 0,661 
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Figur 8. Strømmålingsresultat fra 5 og 15 meters dyp på lokalitet Skipningsdalen for perioden 8. 
desember 2008 til 19. januar 2009. Fordeling av strømhastighet (til venstre) og retning av 
vanntransport (til høyre). 
 
RESIPIENTFORHOLD OG BELASTNINGSGRAD 
 
Det er foretatt både MOM-B lokalitetsundersøkelser og MOM-C resipientundersøkelser i sjøområdet. 
I 2002 ble det gjennomført en omfattende resipientundersøkelse (MOM-C) i fjordsystemene rundt 
Hidra og Andabeløy (Skår 2003), der alle oppdrettslokalitetene ble undersøkt. Denne ble fulgt opp 
våren 2009 med en tilsvarende undersøkelse (Johansen & Heggøy 2009). 
 
Prøvetakingen i Hidrasundet ved lokalitet Skipningsdalen skjedde ved de to dypbassengene vest for 
(prøvested 2) og øst for (prøvested 3). I rapportens sammendrag slås det fast at ”miljøforholdene ved 
stasjon 1, 2, 3, 4, 5, og 7 må karakteriseres som gode miljøforhold. Dette underbygges av både 
hydrografiske forhold, sedimentanalyser og bunnfauna.” Tilsvarende fra 2009 omfatter 80 % 
oksygenmetning til bunns i resipientens dypbasseng i øst, miljøtilstand 1 og dyr med diversitet 
II=”god” (stasjon 2a) (Johansen og Heggøy 2009) 
 
Ut fra sedimentanalysene har stasjon 2, 3 og 5 meget gode miljøforhold. Ved stasjonene 2 og 5 var det 
sedimenterende forhold med omtrent 95% finstoff i sedimentet, mens stasjon 3 kun hadde 36% 
finstoff.  
 
Det er også foretatt jevnlige og også nyere MOM-B undersøkelser av sedimentbelastning direkte 
under anlegget. Disse er foretatt i henhold til NS 9410 ved maksimal belastning på lokaliteten, og den 
siste undersøkelsen ved Skipningsdalen ble gjennomført 27.januar 2011 mens forrige ble foretatt 
september 2009 (tabell 5). Fra rapportens sammendrag hentes (Skår 2011): 
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MOM-B undersøkelse lokalitet Skipningsdalen 27.januar 2011 (Skår 2011) 
• Indeksen på lokaliteten bestemt til 0,68  
• Tilsvarende 0,67 i indeks fra forrige undersøkelse 2.september 2009  
• Lokalitetens miljøtilstand ble klassifisert til beste tilstand: ”Tilstand 1”.  
• Det ble funnet levende dyr på 7 av 18 stasjoner under anlegget. 
•  Det lave innholdet av fauna må tilskrives stasjoner med fjellbunn og grovt sediment (grus og 

grov skjellsand) og ikke dårlige miljøforhold. 
• Bunnprofilen under det østlige anlegget var mest kupert. Her ble det funnet en marginal 

belastning i noen områder mot nord og på det dypeste partiet. 
• Den vestlige del av anlegget var grunnest og hadde størst islag av grus og grov skjellsand  
• Her var også bunnprofilen jevnere med økende dyp mot syd og øst. 
• Dybden på lokaliteten varierte mellom 63 og 112 meter (sydvestlig hjørnet av østlig anlegg). 
• Det ble ikke observert spontan bobling på noen stasjoner eller gassdannelse i noen prøver. 
• Det ble heller ikke observert noe sekundært organisk lag på toppen av primærsedimentet  
• Med bakgrunn i den betydelige utforingen mellom de to undersøkelsene viser dette at 

lokaliteten har en betydelig resipientkapasitet, som ennå ikke er overskredet. 
 
Tabell 5. MOM B-indeks og -tilstand for lokaliteten Skipningsdalen i forhold til produksjonssyklus ved 
de ulike undersøkelsene som er utført på lokaliteten. Både ved undersøkelsen i 2006 og i 2009 var 
anlegget flyttet siden forrige undersøkelser. Siste undersøkelse i januar 2011 var ved stor belastning. 
 
Granskingsmåned/ år 22.april 

2006 
18. januar 

2007 
11. februar 

2009 
27.januar 

2011 
Belastnings situasjon H05 Liten 

belastning 
H05 Stor 
belastning 

H07 Stor 
belastning 

H09 Stor 
belastning 

Gruppe I  dyr 0,20 0,47 0,68 0,72 
Gruppe II nedbrytingsgrad 0,67 1,18 0,68 0,94 
Gruppe III sedimentkvalitet 0,51 0,74 0,47 0,42 
Middelverdi gruppe II + III 0,59 0,96 0,67 0,68 
Lokalitetstilstand   1 1 1 1 
 
Anlegget ble flyttet i før undersøkelsen i 2006, noe som kan forklare deler av bedringen, samtidig som 
det også var mindre utfôring ved lokaliteten. Tilstanden er imidlertid fremdeles god ved høy 
belastning på lokaliteten vinteren 2011. 
 
Resultetene viser at anlegget har meget gode sedimentforhold, selv ved utfôring av over 1200 tonn året 
før undersøkelsene, og med tilnærmet kontinuerlig produksjon med kun en mnd brakklegging mellom 
syklusene.  
 
 
BIOLOGISK MANGFOLD RØDLISTEARTER 
 
I Artsdatabanken sin oversikt over rødlistearter finnes over 700 forekomster i de nærliggende 
områdene ved Hidra (figur 9), men ingen er direkte knyttet til sjøområdet eller de nærliggende 
strandområdene til lokaliteten. De markerte punktene nordvest i Hidrasundet er unøyaktige 
plasseringer av landplanter samt fiskemåke (NT). Funnene av kritisk truete arter (CR) vist med røde 
sirkler, er enkeltobservasjoner av alke og lomvi.  
 
Når det gjelder forekomster av rødlistearter knyttet til akvatisk og marint miljø, er dette i liten grad 
kjent og enda mindre tilgjengelig via nasjonale databaser. Ål forekommer i en rekke vassdrag i 
Flekkefjord området, men det er ingen registreringer i vassdragene på Hidra eller i nærheten, så det er 
ikke usannsynlig at ål forekommer i dette området også. Elvemusling er i nasjonal oversikt fra februar 
2010 oppført som utdødd i Flekkefjord og Farsund kommuner.  
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Figur 9. Rødlistearter fra Artsdatabanken sitt artskart for Norge. (fra 
artskart.artsdatabanken.no). 

 
Det er foretatt undersøkelser av bløtbunnfauna i Hidrasundet og Strandsfjorden i forbindelse med 
resipientundersøkelsene, men det er ikke anført funn av rødlistede arter i noen av disse undersøkelsene 
(Skår 2003; Tveranger mfl 2008). I forbindelse med naturtypekartleggingen og beskrivelsen av de 
utvalgte prioriterte naturtypene i området, er det omtalt en del landlevende faunaelementer som står i 
den nye rødlisten (Kålås mfl 2010). Disse antas i liten grad å bli berørt av den planlagte utvidelse. 
 
OPPSUMMERING AV RØDLISTEARTER  
 
Det er registrert mange funn av rødlistede arter i området på og ved Hidra, med vekt på særlig mange 
artsobservasjoner av fugl, men også en god del planter. For akvatiske og marine forekomster 
foreligger det imidlertid ikke mye, og det som finnes av informasjon antyder vanlig forekommende 
arter. Verdivurderingen av rødlistede arter i området settes til”middels verdi” (tabell 6). 
 
Tabell 6. Oppsummering av kjente forekomster av rødlistearter i tiltaks og influensområdet.  
 

Rødlistearter 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Terrestre 
Omfattende registrering av særlig 
fugleforekomster, men også karplanter. 

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

Akvatiske Ingen kjente registreringer. ----------------------------------   
 � 

Marine Ingen registreringer ----------------------------------               
 � 

Samlet vurdering ”middels verdi” med vekt på terrestre forekomster ----------------------------------                       
                          � 
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BIOLOGISK MANGFOLD PÅ LAND  
 
Beskrivelse av terrestrisk biologisk mangfold omfatter naturtyper samt viktige artsforekomster av både 
planter og dyr. I forbindelse med denne sammenstillingen er det ikke utført noen regsitreringer, også 
fordi verken tiltaksområdet til de to utvidelsene medfører arealbeslag på land. Heller ikke 
influensområdet omfatter i særlig grad landområder i nærheten. 
 
PRIORITERTE NATURTYPER PÅ LAND  
 
Det er registrerte en del nasjonalt og regionalt viktige naturtyper som ligger nær lokaliteten 
Skipningsdalen. Nummer viser til kartet i figur 10:  
• Lokalitet 1 Kalvekilen (BN00029260), naturtype: ”strandeng og strandsump”.Verdi = viktig. 

Området omfatter en kløft mellom Klubben og Kalven i øst-vest-retning, som består av et 
kulturpåvirket engsamfunn og havstrandvegetasjon. Tidligere slåtteenger varierer mellom 
fuktigere og mer tørre partier.  

• Lokalitet 2 Mekjervågen (BN00029233), naturtype: ”rik edellauvskog” utforming ”lågurt-
eikeskog”. Verdi = viktig. Lokaliteten omfatter et gjel i nord-sør retning med edellauvskog rett sør 
for Langelandstrand. Langs bunnen av gjelet renner en bekk, langs denne finnes rikere 
edellauvskog. Lokalt sjeldne og krevende arter som myske og sanikkel finnes fåtallig. Gråspett 
hekker i området. 

• Lokalitet 3 Andabeløyna (BN00029671), naturtype: ”gammel barskog, furuskog”, verdi = svært 
viktig Omfatter flere vegetasjonstyper. Lyngskogvegetasjon først og fremst av blåbærskog, 
blåbær-skrubbær-type på frodige partier og røsslyng-blokkebærskog på skrinnere jordsmonn. Furu 
dominerer med mange gamle og grove trær. Skogsområdene på øya er svært lite berørt og har et 
urskogpreg, med mange døde og gamle trær. Flere forskjellige kjuker og lavarter finnes her, uten 
at de er nærmere undersøkt. Enkelte barlind og kristtorn finnes. Området har en rik og spennende 
fauna med regionale ansvarsarter hekkende, bl.a. hvitryggspett, dvergspett, musvåk m.fl. 

• Lokalitet 4 Heggdalen (BN00029288), naturtype: ”sørvendte berg og rasmarker”, utforming 
”rasmark”. Verdi = viktig. Lokaliteten ligger ved foten av Haugelandsfjella, ved Hidrasundet. Av 
spesielle forekomster er skogvikke registrert i Heggelia.  

 
 
 
 
Figur 10. Nasjonalt 
og regionalt viktige 
naturtyper omtalt i 
”Naturbase” vist med 
grønne skraveringer 
og lokalitetene med 
røde firkanter. De 
aktuelle forekomstene 
er nummerert for 
spesifikk omtale i 
teksten (fra DNs 
naturbase 
www.dirnat.no. 

 
 
 
KARPLANTER, MOSER OG LAV  
 
Det er ikke fokusert på flora i de tilstøtende landområder, siden tiltaket i svært liten grad vil ha noe 
influensområde på landområdene. Ellers ansees området å være artsrikt med hensyn på floraelementer. 
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FUGL OG FAUNA PÅ LAND  
 
Det er ikke registrerte artsforekomster som ligger i ”influensområdet” for Skipningsdalen (naturbase) 
(figur 10).  
 
 
OPPSUMMERING AV TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Det er flere verdifulle naturtyper i dette området, både nasjonalt og regionalt viktige, selv om det ikke 
er noen i direkte tilknytning til de konkrete tiltaks- og influensområdene for anlegget. Det antas en 
artsrik og variert flora og fauna i denne regionen, med så store variasjoner i habitat, men også disse 
ligger utenfor influensområdet til angjeldende tiltak. Rødlistearter er omtalt separat foran, og samlet 
verdivurderingen av terrestrisk biologisk mangfold i området settes til ”middels verdi” (tabell 7). 
 
Tabell 7. Oppsummering av verdier for terrestrisk miljø i influensområdet. Rødlistearter er verdisatt 
og konsekvensvurdert i eget kapittel foran. 
 

Terrestrisk miljø 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Verdifulle 
naturtyper 

Flere både nasjonalt og regionalt viktige naturtyper i 
regionen, men ikke i anleggets nærområde 

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

Karplanter, moser 
og lav  

Sannsynligvis relativt høy artsrikhet for 
floraelementer,   

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

Fugl og pattedyr 
Rikt fugleliv knyttet til områder med rikt utvalg av 
varierte habitat 

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

Samlet vurdering gir ”middels verdi”  
  
---------------------------------- 
                         � 
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AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Akvatisk biologisk mangfold omfatter tema verdifulle ferskvannslokaliteter og fisk og 
ferskvannsbiologiske organismer. Rødlisteforekomster omtales samlet under kapittelet om 
rådlistearter. Tiltaks- og influensområder omfatter i liten grad akvatiske miljø, annet enn at 
nærliggende vassdrag med laks og sjøaure som regnes med i influensområdet. 
 
VERDIFULLE FERSKVANNSLOKALITETER 
 
Lakseregisteret opererer med en rekke små lakse- og sjøaurevassdrag i dette området (figur 11), og det 
er et generelt forsuringsproblem i regionen som bidrar til at flere laksebestander er tapt eller ville vært 
det uten tiltak. Det er bare Kvina som har ”store” bestander av laks og sjøaure (tabell 8). Det er også 
bedt om at Flikkabekken omtales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Utsnitt av 
www.lakseregisteret.no med 
angitte lakse-førende vassdrag i 
området rundt Flekkefjord og 
Hidra.  
 
Tabell 8. Utdrag fra lakseregisteret for beskrivelse av bestandsstatus i de aktuelle vassdragene 
 
Vassdrag Bestandsstatus laks Bestandsstatus aure 
Nesheims-
vassdraget 

Kode Y = Ikke selvreproduserende 
Forsuring (avgjørende for kategoriplassering)    
Nåværende liten bestand og tidligere liten bestand  

Kode X = Usikker kategoriplassering 
Nåværende liten bestand og tidligere stor bestand     

Orebekken Ikke laks Kategori 5a = Moderat/lite påvirket 
Nåværende liten bestand  og tidligere liten bestand  

Elle-bekken Ikke laks Kategori 5a = Moderat/lite påvirket 
Nåværende liten bestand og tidligere liten bestand  

Kvina Kategori 3b = Sårbar - opprettholdes ved tiltak    
Forsuring (avgjørende for kategoriplassering) 
Nåværende og tidligere stor bestand  

Kategori 3a = Sårbar - nær tålegrensen    
Nåværende og tidligere stor bestand  

Feda Kategori 1 = Tapt  
Forsuring (avgjørende for kategoriplassering) 
Tidligere liten bestand 

Kategori 3a Sårbar - nær tålegrensen 
Nåværende liten bestand og tidligere liten bestand     

Lønne-
bekken 

Ingen registreringer i lakseregisteret Ingen registreringer i lakseregisteret 

Ålekart-
bekken 

Ingen registreringer i lakseregisteret Ingen registreringer i lakseregisteret 

Lakselva i 
Godfjorden 

Ingen registreringer i lakseregisteret Ingen registreringer i lakseregisteret 

Flikkabekken Ikke laks Kategori 3a = Sårbar - nær tålegrensen 
Nåværende liten bestand og tidligere liten bestand     

Sira Kategori 1=  Tapt  
Forsuring (avgjørende for kategoriplassering) 
Tidligere stor bestand      

Kategori 3a = Sårbar - nær tålegrensen 
Nåværende liten bestand og tidligere liten bestand     
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ANDRE FERSKVANNSORGANISMER  
 
Det er ikke foretatt nærmere undersøkelser av andre forekommende ferskvannsorganismer i disse 
omkringliggende vassdrag, også fordi det ikke antas noen påvirkning fra fiskeanleggene på disse 
organismene. Den lokale faunaen antas å være dominert av vanlig forekommnde arter av bunndyr som 
preger de ellers forsuringsutsatte vassdragene i denne delen av landet. Forekomst av rødlistede 
akvatiske organismer som ål og elvemusling er omtalt under kapittelet om rødlistearter foran. 
 
 
LAKSELUSREGISTRERINGER 
 
For å overvake infeksjoner av lakselus på sjøaure på Vestlandet, er 35 elveoser på strekningen 
Egersund til Stad undersøkt fire ganger med to ukers mellomrom frå slutten av mai til midten av juli 
siden 2000, sist rapportert for 2009 i Kålås mfl (2010). I dette opplegget inngår tre lokaliteter på 
kysten av Jæren; Hålandselva i Egersund, Hellvikåna og Kvasseimåna. Stort sett alle år har elvene på 
Jæren hatt svært små infeksjoner av lakselus, i hovudsak på større fisk som kommer inn på sommeren, 
noe som antas å være nær naturtilstanden (figur 12 og tabell 9).  
 

 
Figur 12. Gjennomsnittli mengde lakselusinfisert sjøaure registrert i undersøkte elveoser i ulike regioner 
på Vestlandet. Resten av Vestlandet er regionane: Ryfylke, Sotra, Masfjorden, Sognefjorden, Sunnfjord, 
Nordfjord og Stad (fra Kålås mfl 2010). 
 
Tabell 9. Høyeste gjennomsnittlige antall skadd sjøaure i elveoser i ulike regioner på Vestlandet i 
årene 2000 til 2008.*) = mangler data av ulike årsaker (fra Kålås mfl 2010). 
 

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nordfjord 10 9 7 2 4 * 11 6 2 2 
Sunnfjord 3 10 19 8 13 * 21 8 5 1 
Sognefj. 46 23 39 29 57 * 20 20 2 6 
Masfjorden 11 25 19 4 25 * * 16 1 0,3 
Sotra 60 25 12 20 9 * 36 18 4 1 
Hardangerfj. 45 19 21 42 38 20 21 38 33 25 
Ryfylke 56 113 13 11 26 13 12 21 4 20 
Jæren 5 6 2 1 1 6 2 2 1 0,3 
 
I 2002 var det også inkludert to undersøkelsepunkt i den aktuelle regionen, Fosså i Flekkefjord og elv 
ved Kvellandstrand kai i Hidra-Fedafjordområdet. Sistnevnte ligger i Hidrasundet øst for lokaliteten, 
men anlegget i Skipningsdalen lå brakk fra vinter 2001 til juli 2002. Det ble ikke fanget eller observert 
lakselusskadd sjøaure i de to undersøkte elvene i Vest-Agder ved disse undersøkelsene sommeren 
2002 (Kålås & Urdal 2003).  
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Lakselusregistreringer ved anleggene viser at vellykket bruk av leppefisk for avlusing kan gi gode 
resultat. Her har man siden 2004 fokusert på bruk av leppefisk, og ved å optimalisere bruken har en 
klart å holde lusetallene nede uten bruk av legemiddel fra 2007 frem til oktober 2009. Figur 13 viser 
utvikling i lusetallene siden 2003 og man kan spesielt legge merke til lave nivåer av voksne hunnlus 
fra 2006. Dette medfører at anleggene ikke utøver noe særlig smittepress i dette området, noe som 
gjenspeiles i de lave registreringene av luseinfisert fisk i Jærelvene. Anleggene ligger i og ved 
kyststrømmen, som vil frakte eventuelle luselarver vestover, men ingen av årene synes dette å ha skapt 
et øket press på elvene frå Egersund og videre vestover Jæren.  
 

 
 
Figur 13. Gjennomsnittlig antall lus pr fisk i Marine Harvest Norway AS sine anlegg i Agder i 
perioden 2003 til og med 2009, der effektiv bruk av leppefisk har redusert lusetallene. Rosa søyle 
angir bevegelige lus, lilla søyle angir fastsittende og gul er voksne hunnlus (fra www.lusedata.no). 
 
 
OPPSUMMERING AV VERDIER FOR AKVATISK MILJØ 
 
Regionen har verdifulle ferskvannslokaliteter knyttet til gyte- og oppvekstområder for laks og sjøaure i 
en rekke mindre og to større vassdrag. Tiltaksområdet ligger også ”nedstrøms” de store 
laksevassdragene i Rogaland, der kalking har gitt en kraftig styrking av laksebestandene de siste ti 
årene. Rødlistearter er omtalt separat foran, og for øvrig er det ikke andre ferskvannsorganismer som 
omfattes av influensområdet for denne utvidelsen. Samlete verdivurderingen av akvatisk biologisk 
mangfold settes til ”middels verdi” (tabell 10). 
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Tabell 10. Oppsummering av verdier for akvatisk miljø. Rødlistearter er verdisatt og 
konsekvensvurdert i egen kapittel foran.   
 

Akvatisk miljø 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Verdifulle 
ferskvasslokalitetar 

En rekke mindre sjøaurevassdrag i regionen, og to 
større vassdrag; Kvina, som har redusert bestand 
av laks og Sira som har hatt laks. Forsuring er 
årsak til reduksjonen begge steder. 

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

Fisk og 
ferskvassorganismar  

Utover laks- og sjøaure, som er omtalt over, er det 
ingen forekomster av ferskvannsorganismer som 
inngår i influensområdet.  

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

Samlet vurdering gir ”middels verdi” mhp potensialet for laks  
 
---------------------------------- 
                         � 

 
 
MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Det er ikke utført noen kvantitativ eller semikvantitativ kartlegging av marin flora og fauna i litoral- 
og sublitoralsoner i de nærliggende områder i forbindelse med denne konsevensutredningen. 
Artsmangfoldet i et sjøområde avhenger av mange forhold, både variasjon i habitatet samt de fysiske 
forholdene og systemets stabilitet. Stabile og ”eldre” system har høyere artsdiversitet, mens 
mangfoldige system med hardbunn er rikere enn mer ensartede bløtbunnsområder. Området ved 
lokaliteten Skipningsdalen består av til dels bratte fjordsider langs relativt trange sjøområder med god 
vannutskifting i overflaten med sannsynligvis flatere og dypere partier med sedimenterende forhold i 
de dypere områder.  
 
 
MARINE NATURTYPER 
 
Havforskningsinstituttet har kartlagt marint biologisk mangfold og viktige marine naturtyper i 
regionen, og i de ytre områdene på sørsiden av Hidra er det betydelige tareskogforekomster, til dels av 
nasjonal viktighet (A-verdi), men også flere områder med regional viktighet (B-verdi) verdi. På de 
grunnere og mer beskyttede områdene inne i Rasvågen er det også påvist ålegrasenger av regional 
viktighet (B-verdi). Det er ikke påvist korallrev i området, men disse ligger ofte dypere. I selve 
Hidrasundet og i Strandsfjorden er det ikke påvist noen prioriterte naturtyper (figur 14). 
 
 
MARINT ARTSMANGFOLD 
 
Bløtbunnsfauna i området ble undersøkt i 2002 og 2009 og faunaen ved det dypeste i Hidrasundet øst 
for anlegget hadde i 2009 (stasjon 2a) en diversitet tilsvarende nest beste SFT klassifisering II = ”god” 
Stasjon 2 og 3 hadde innslag av opportunistiske arter, som er karakteriske ved organisk tilførsel (f.eks 
børstemakken Heteromastus filiformis og Chaetozone setosa og slangestjerne Amphiura filiformis 
(Johansne & Heggøy 2009). 
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Figur 14. Prioriterte marine naturtyper i området ved Hidra, kartlagt av Havforskningsinstituttet (fra: 
www.fiskeridir.no ). 
 
 
Faunaen i sedimentet ved Kunes og Kvellandstrand ble undersøkt i forbindelse med planer for ny vei 
til Hidra, og ble vurdert som normal ut fra naturtilstanden til hver enkelt prøvested (Tveranger mfl 
2008). Artene som ble funnet er normalt forekommende arter i forhold til aktuell bunntype og naturlig 
miljøpåvirkning. Beregnet diversitet var lavest på stasjon C1 ved Kuneset, og med indeks 3,77 
tilsvarer det SFTs tilstandsklasse II = ”god”. Dette kan tilskrives tidligere oppdrettaktivitet med 
betydelige tilførsler av kobber til sedimentet gjennom 15 år. Mye av faunaen bestod her av hardføre 
arter som trolig har sammenheng med ugunstige betingelser eller forstyrrelser i dette området. På de 
tre øvrige stasjonene var diversiteten høyere og tilsvarende SFTs tilstandsklasse I= ”meget god”. Det 
ble ikke påvist spesielle marine naturtyper, og flora og fauna i tiltaksområdet er vanlig forekommende 
arter for regionen uten spesielle forekomster. En samlet vurdering av resultatene tilsier at det marine 
biologiske mangfoldet har ”liten verdi”.  
 
Det er vanligvis også en god del sei rundt fiskeanlegg, der de livnærer seg på spilfôr. Fôret er 
produsert for laks, og ikke sei som er en svært mager fisk. Fisken får dårlig kvalitet, og fiskemottak i 
for eksempel. Ryfylket har nektet å ta imot fisk fanget i områder med oppdrettsanlegg. 
 
VIKTIGE OMRÅDER  
 
Marint biologisk mangfold omfatter også temaet ”viktige lokaliteter” eller nøkkelområder for spesielle 
arter og bestander. Dette omfatter østersforekomster, store kamskjellforekomster og gyteområder for 
fisk. I Hidrasundet er det registrert gytefelt for torsk (figur 15). Dette er verdisatt til en B-verdi, 
regionalt viktig. Kartlegging av gyteområder skjer gjennom en kombinasjon av intervjuundersøkelser 
og verifisering i felt gjennom blant annet eggtellinger og undersøkelser av kjønnsmodning av fisk 
fanget i aktuelle områder. I hovedsak er det Fiskeridirektoratet som har gjennomført 
intervjuundersøkelser med fiskere og Havforskningsinstituttet som har foretatt verifisering.  
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Figur 15. Prioriterte 
marine naturtyper i 
området ved Hidra, 
kartlagt av 
Havforskningsinstituttet 
(fra: www.fiskeridir.no ).  

 
OPPSUMMERING AV MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Det konkrete tiltaks- og influensområdet for dette anlegget omfatter ingen prioriterte naturtyper, og det 
er heller ikke regsitrert sjeldne eller sårbare arter i disse områdene. Rødlistearter er omtalt separat 
foran. Det er registrert et viktig gyteområde for torsk (B-verdi) i Hidrasundet, og dette drar opp den 
samlete verdivurderingen av marint biologisk mangfold til ”middels verdi” (tabell 11) 
 
Tabell 11. Oppsummering av verdiar for marint biologisk mangfald.  
 

Marint biologisk mangfold 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Naturtyper 
Ingen regsitrerte prioriterte naturtyper i det 
aktuelle influensområdet men tareskog og 
ålegraseng i tilstøtende områder 

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

Marint artsmangfold  
Flora og faunaen i litoralen, sublitoralen og på 
bløtbunn består hovudsakelig av vanlige 
forekommande arter 

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

Viktige områder Gyteområde for torsk i Hidrasundet 
 
---------------------------------- 
                           � 

Samlet vurdering gir”middels verdi” med vekt på gyteområdet  
 
----------------------------------          
                     � 
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SAMLET VURDERING AV NATURMILJØVERDIER  
 
Basert på gjeldene veiledere for verdisetting av naturmiljøverdier, er områdene ved Hidra vurdert i ha 
”middels verdi”, og verdisetting er oppsummert og begrunnet i tabell 12. 
 
Tabell 12. Samlet vurdering av naturverdier basert på alle de ulike vurderingene som er gjort i 
forbindelse med KU-vurderingene for Skipningsdalen 

 

Tema Oppsummering av verdier  Verdi 
Liten   Middels  Stor 

Rødlistearter 
 

Verdisetting vektlegger omfattende registrering av særlig 
fugleforekomster, men også karplanter i regionen. Ingen 
registrerte forekomster av elvemusling eller ål, og heller ikke 
forekomster av marine flora eller faunaelement. 

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

Terrestrisk 
biologisk 
mangfold 

Flere både nasjonalt og regionalt viktige naturtyper i regionen, 
men ikke i anleggenes nærområder. Sannsynligvis høy artsrikhet 
med hensyn på både flora og faunaelementer, da med vekt på et 
rikt fugleliv i et rikt utvalg av varierte typer habitater. 

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

Akvatisk 
biologisk 
mangfold 

En rekke mindre sjøaurevassdrag i regionen, og to større 
vassdrag; Kvina, som har redusert bestand av laks og Sira som 
har hatt laks.  

------------------- 
             � 

Marint 
biologisk 
mangfold 

Verdisetting med hovedvekt på registrert gyteområde for 
kysttorsk i Hidrasundet æst for oppdrettslokaliteten. Ellers er det 
vanlig forekommende arter av flora og fauna, og ingen registrerte 
prioriterte naturtyper i de aktuelle områdene 

------------------- 
            � 

Samlet for naturmiljø ------------------- 
               � 
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BESKRIVELSE AV NATURRESSURSER 
 
 
Områdene har fiskeri- og havbruksinteresser, med viktige gyte- og oppvekstområder for kysttorsk, 
mens det på utsiden av Hidra også er tareforekomster, men disse inngår ikke i høstingsområdene for 
stortare. Selve innsiden har mindre verdi, men nordvest i Hidrasundet og midt i Strandsfjorden er det 
fiskeområder for aktiv fiskeredskap. Disse berører ikke områdene for lokaliteten i Skipningsdalen 
(figur 16). 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 16. Fiskeplasser for ulike 
typer redskap   
(fra: www.fiskeridir.no ).  

 
De aktuelle sjøområdene har ulike verdi med hensyn på naturressurser. Det er registrert små områder 
med skjellsandforekomster med regional (B) verdi sør for Hidra, men ingen slike inne i de trangere og 
dypere delene i Hidrasundet eller Strandsfjorden (tabell 13). 
 
Antall nærliggende oppdrettslokaliteter og annen oppdrettsvirksomhet er beskrevet i neste kapittel om 
”samfunnsinteresser”. Verdisetting blir høy for disse relativt beskyttede sjømrådene som i praksis 
ligger”oppstrøms” de store oppdrettskonsentrasjonene langs Vestlandet, med tilhørende lakselus og 
sykdomsbilde. 
  
Tabell 13. Samlet vurdering av naturressurser knyttet til sjøområdene ved Skipningsdalen.. 

 

Fagtema Oppsummering av verdier  Verdi 
Liten   Middels  Stor 

Fiske og 
havbruk 

Middels produktive fangst- eller tareområde 
Viktige gyte- og oppvekstområder 

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

Løsmasser 
Små forekomstar av nyttbare løsmasser som er vanlig 
forekommende og ikke i selve planområdet 

------------------- 
  � 

Kystvann 
Vannressurser som er svært godt egnet til fiske eller 
fiskeoppdrett 

------------------- 
               � 
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BESKRIVELSE AV SAMFUNNSINTERESSER  
 
LANDSKAPSVURDERING 
 
De naturgeografiske og de kulturelle prosessene er årsakene til de regionale karaktertrekkene som 
skiller ulike landsdeler og regioner fra hverandre. Influensområdet ligger i landskapsregionen nr 1; 
Skagerrakskysten (se Puschman 2005). Denne regionen strekker seg fra svenskegrensen til Hidra, der 
landskapet varierer mye, men kan i grove trekk deles i noen få hovedtyper; ytre skjærgård, indre 
skjærgård, storsund og fjordløp, samt et bakenforliggende jordbruks- og skoglandskap.  
 
Tiltaks- og influensområdet til lokaliteten ligger i den aller ytterste skjærgården, der landskapet preges 
av værhard beliggenhet. Her dominerer glattskurte svaberg og bergkoller, mens vegetasjonen helst 
består av lyng- og grashei. Flekkefjord landskapsvernområde ble vernet mars 2005 for nettopp å ta 
vare på et representativt og særpreget landskap, og lokaliteten ligger innenfor dette området.  
 
Landskapsrommene langs Hidrasundet er ”trangt”, der utsyn og også innsyn er begrenset. De har 
derfor et lavere mangfold og noe begrenset opplevelsespotensiale i forhold til mer dramatiske 
landskap. Disse landskapsrommene er heller ikke preget av store kontraster og elementer med 
markante komposisjoner, som skaper dramatikk og spenning.  
 
Landskapet her er det typiske landskapet i regionen, med normalt gode kvaliteter, og også uten store 
inngrep eller tett bosettingmen med tilhørende utbygd infrastruktur. Vurderingen av 
landskapskvaliteter vil alltid være subjektiv, men er her vurdert å være av middels verdi. 
.  
 
 
FRILUFTSLIVSINTERESSER 
 
Av de ulike typene friluftslivsaktiviteter, vil det i influensområdet for lokaliteten ved Hidra være 
aktuelt å inkludere de med tilknytning til sjø:  

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

Verdien av et friluftsområde vurderes i forhold til bruk, opplevelseskvaliteter, egnethet og 
symbolverdi, og en må ta hensyn til om bruken av området har lokal, regionalt eller nasjonal 
betydning.  
 
For områdene ved Hidra, er verdiene med hensyn til friluftsliv stort sett av regional verdi, i hovedsak 
knyttet til båtliv og sjøverts ferdsel. Det er ikke noe som tyder på nasjonal betydning for friluftsliv i de 
umiddelbare nærområdene.  Dette tilsier også middels verdi. 
 
 
FERDSEL OG KOMMUNIKASJON  
 
Dette tema omfatter både farleder, oppankringsplasser og den generelle frie ferdsel på sjøen. 
Lokaliteten ligger ikke i hvit sektor på de nærliggende fyrlyktene (figur 17), men ligger oppunder 
land. Fjordene og sundene er trange og gjør nok at ferdsel på sjøen også skjer etter sikt og går utenom 
angitte sektorer på fyrlykter. Med forskriftsmessig merking både på sjøkart og anlegg, ansees ikke 
dette å medføre noen konflikt. Farleder og anlegg er også spesifisert og kartfestet i Flekkefjord 
kommunes kystsoneplan fra 2003 (figur 20). 
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Figur 17. Sjøkart 
med inntegnete 
hvite sektorer for 
fyrlyktene ved Hidra 
og i Hidrasundet. 
Planlagte anlegg 
ved Skipningsdalen 
vist med rød firkant, 
mens lyktene er vist 
med røde sirkler. 

 
 
 
FISKERIINTERESSER  
 
Det er ikke registrert fiskeriinteresser i nærområdet til lokaliteten Skipningsdalen (figur 16).  
 
Tråling i fjordene handler ofte om reketråling. Det fiskes etter reker (Pandalus borealis) i Nordsjøen 
og Skagerak, langs hele Norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Tråling etter reker i fjordene 
skjer vanligvis dypt på flatere bløtbunnsområder. Rekefiskeriene har gått ned de siste årene nasjonalt, 
fra 65.000 tonn i 2003 til 39.000 tonn i 2006 og 38.000 tonn i 2007 (www.ssb.no). Kvotene for 2006 
var for Nordsjøen og Skagerrak på 8.961 tonn reker (www.fiskeridir.no). Fartøy fra Flekkefjord har 
landet omtrent 1% av den nasjonale rekefangsten de siste årene,- 528 tonn reker i 2005 og 216 tonn i 
2007. 
 
Kaste- og låssettingsplasser er knyttet til tradisjonelle fiskerier som brislingfiske i fjordene, men også 
makrell og sei ble tidligere satt i steng. Dette er i liten grad aktuelt lenger, siden de fleste i dag leverer 
fisken fersk uten at den har ”gått av seg åte” i steng først. I sjøområdet innenfor Hidra er det ikke 
registrert slike kaste og låssettingsplasser. 
 
Fartøysregisteret 1980 – 2008, Flekkefjord i Vest Agder, viser en betydelig nedgang i antall registrerte 
fiskefartøy, fra 249 stk i 1982 til 41 i 2008. Tilsvarende nedgang gjelder for hele landet, med en jevn 
nedgang siden 1960. Antall heltidsfiskere i Flekkefjord kommune er gått ned frå 162 i 1980 til 30 i 
2007. Tilsvarende utvikling gjelder også for deltidsfiskere i kommunen, som er gått ned frå 63 til 22 i 
samme periode, men her har langt over halvparten til enhver tid vært over 70 år. 
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AKVAKULTUR 
 
Området rundt Hidra har en relativt omfattende akvakulturvirksomhet, med til sammen ni lokaliteter 
for kommersiell produksjon av laks i dette sjøområdet, og samlet MTB er på 24.140 tonn. Til sammen 
disponerer søker, Marine Harvest Norway AS, 19 konsesjoner på disse lokalitetene, slik at samlet 
MTB blir på 14.820 tonn. I tillegg ligger det et settefiskanlegg innenfor mot Flekkefjord, med 1 mill i 
gjeldende konsesjon, men dette er omsøkt utvidet til 2,5 mill, og disponeres også av Marine Harvest 
Norway AS. Disse anleggene kan oppfattes som en ”klynge”, og søker er villig til å diskutere den 
framtidige bruker av de ulike lokalitetene sett i forhold til den samlete produksjon i fjordystemet. Det 
ligger også et skjellanlegg i Vollesfjorden helt nord i Stolsfjorden (figur 18 og tabell 14).  
 
Tabell 14. Nærliggende akvakulturlokaliteter. Avstand til lokalitet er angitt som avstand i sjø og ikke 
”over land”. Nummerering samsvarer med opplistingen på kartet i figur 18. Fra www.fiskeridir.no 
Nr Lokalitet og størrelse (MTB) Art Konsesjoner og eier Avstand 
1 10581 Fjellsæ, 1 mill Smolt Va/F 07  Agder Smolt AS 9 km 

2 11864 Napp, 2340 MTB Laks 
Va/F 04 + 05 + 13  
Marine Harvest Norway AS 

5 km 

3 11863 Kvalsberget, 2340 MTB                         Laks 
Va/F 10 + 15 + 17  + 18+ R/Hm 03+ R/Tv 
02+04 Marine Harvest Norway AS 

2,5 km 

4 11858 Støytland, 3120 MTB Laks 
Va/F 05 + 13 + Va/Ld 04 + 08+Va/Fs 11+ 
R/HM 07 Marine Harvest Norway AS 

3 km 

5 11856 Salvågvika, 3120 MTB Laks 
Va/F 10 + 15 + 17  + 18+VA/FS 14+ R/HM 
02+08Marine Harvest Norway AS 4 km 

6 25135 Djupevika, 1560 MTB Laks 
Va/F 04 + Va/Ld 04 + 08+ R/V 16 
Marine Harvest Norway AS 

4,5 km 

7 11854 Pinnen, 3120 MTB Laks 
Va/F 04 + 13 + 14 +Va/Ld 04 + 08+10+ RSt 
1, Rtv 4 Marine Harvest Norway AS 

6 km 

8 11582 Tarmevikodden, 3120 MTB Laks 
Va/F 03 + 05 + 13 + 14, R/Hm 01, R/V 11, 
VA/FS 10 Marine Harvest Norway AS 

7,5 km 

9 17138 Vollesfjord, 150 tonn Skjell Va/F 0302 Fjord Skjell AS 8 km 

10 11 857 Buksevika 3600 Laks 
Va/F 03 + 04 + 05 + 13, R/F 03, R/Hm 03 +05 
+R/V 17.  Marine Harvest Norway AS 

6 km 

 

 
 

Figur 18. Nærliggende akvakulturlokaliteter. Nummerering samsvarer med opplistingen i tabell 20. 
Fra www.fiskeridir.no. 
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KULTURMINNER OG KULTURMILJØ  
 
Det ligger relativt tett med både automatisk fredete og uavklarte arkeologiske fornminner på og langs 
land på Hidra. Her har vært bosetting fra tidlige tider, og det er registrert en rekke gravminner, 
bosettings- og aktivitetsområder fra Steinalderen. I forbindelse med forundersøkelsene til den 
planlagte Hidra-landfast undersjøiske tunnelen, ble det også funnet et havneområde på nordsiden av 
Hidra (figur 19 og tabell 15). Registreringene i Rikasantikvarens database omfatter også de lokalt 
utførte. Kulturminner som skipsvrak eller annet under vann er omtalt spesifikt seinere.  
 
Det er heller ikke SEFRAK-registrerte bygninger i tiltaks- eller influensområdet. SEFRAK omfatter 
alle bygninger i Norge i etterreformatorisk tid. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet ved 
lov av 9. juli 1978. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger oppført før år 1900 og 
andre kulturminner. Selve oppføringen i registeret medfører ikke at det er spesielle restriksjoner på 
hva som kan skje med bygningene eller i deres nærområde, men det er ønskelig at de blir tatt vare på 
og at arbeid skjer i tråd med antikvariske retningslinjer.  
 
Tabell 15. Automatisk fredete arkeologiske fornminner registrert i Riksantikvarens database 
”Askeladden” langs kystlinjen på Hidra i influensområdet. ID-nummer viser til databasens 
registreringer. Lokalitetene er også vist i figur 27. 

 

ID nr Type Beskrivelse 
100021 Minne under 

vann 
Havneområde 

Vesentlig 1600-talls gul tegl, deler av jydepotter,  med blå dekor, 
brekkasje av svart leirgods og pipestilker. I tillegg noe nyere 17-1800-
talls pipestilker, tegl samt flis av uviss alder.  

51948 Gravminne Rundrøys. Noe uklart markert, men tydelig i terrenget. 
22424 Bosetning-

aktivitetsområde 
Innen området ble det i 1984 registrert 9 steinalderboplasser, 
folkesagn knyttet til dette området 

 

 
 

Figur 19. Nærliggende automatisk fredete (røde) og ”uavklarte” (grå) arkeologiske kulturminner (R), 
fra Riksantikvarens database. For beskrivelse vises det til tabell 18. 
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De kulturminnetypene som er mest aktuelle innen områdene er skipfunn, funnførende lag i sjøbunnen 
på gamle havneområder og andre funn knyttet til maritim infrastruktur, samt oversvømte bosetninger 
fra en forhistorisk periode hvor havet stod lavere enn i dag.  
 
Arkeologiske registreringer og undersøkelser av kulturminner under vann er utført i Norge siden 
slutten av 1950-tallet. Men først fra 1990 er forvaltningen profesjonalisert med fast ansatte 
undervannsarkeologer. Registreringsmyndigheten og den daglige forvaltningen av kulturminner under 
vann er lagt til fem museer etter en geografisk inndeling, med Norsk Sjøfartsmuseum med ansvar for 
kulturminner under vann på strekningen fra Svenskegrensen til Åna Sira. Å ivareta kulturminner under 
vann i Norges store sjøarealer er en formidabel forvaltningsoppgave. Bare det å søke etter 
kulturminner i store arealer under vann byr på en rekke utfordringer. Disse kan løses med en 
tilfredstillende arkeologisk standard, men det krever en betydelig ressurstilgang. Det er derfor ikke 
gjennomført systematiske registreringer i større områder under vann i Norge.  
 
På lokaliteten Skipningsdalen har Norsk Sjøfartsmuseum (NSM) ikke gjennomført registreringer, så 
der foreligger det ingen informasjon. Men generelt er potensialet for kulturminner under vann rundt 
Hidra svært høyt. NSM har et trettitalls registreringer i farvannet rundt øyene. Det er hovedsakelig 
funn fra seilskutetiden, men også funn fra steinalder er gjort. I tillegg ligger det flere moderne vrak i 
området (Morten Reitan epost 18.feb 2009.). 
 
Kystverket har register med opplysninger om skipsvrak som har sunket etter 1914 og som er større enn 
100 brutto register tonn. Dette registeret holdes oppdatert av Kystverkets beredskapsavdelingen, og 
hensikten er i hovedsak å ha oversikt over vrak som kan medføre miljøproblem knyttet til utlekking av 
olje eller andre miljøgifter,- som for eksempel kvikksølv. Vrakenes posisjoner kan ikke oppgis av 
Kystverket på grunn av eierforhold og fare for vrakplyndring. 
 
 
SAMLET VURDERING AV SAMFUNNSINTERESSER  
 
Basert på gjeldene veiledere for verdisetting av samfunnsverdier, er områdene ved lokaliteten i 
Skipningsdalen vurdert i ha ”liten til middels verdi”. De fleste interessene er av lokal til regional verdi, 
mens områdets tetthet av akvakulturlokaliteter er høy. Verdisetting av samfunnsinteresser er begrunnet 
og oppsummert i tabell 16. 
 
Tabell 16. Samlet vurdering av samfunnsinteresser basert på alle de ulike vurderingene som er 
gjort i forbindelse med undersøkelsene ved Skipningsdalen. 

 

Fagtema Oppsummering av verdier  Verdi 
Liten   Middels  Stor 

Landskap 
Landskapsrommet er uten omfattende innsyn eller utsyn, og 
mangler de store dramatiske effektene. Det er typisk for regionen 
og har oppunder middels verdi   

------------------- 
          � 

Friluftsliv 
og turisme 

Friluftsliv og turisme i de aktuelle områdene er i hovedsak knyttet 
til sjøverts ferdsel, og har mellom lokal og regional verdi. 

------------------- 
          � 

Ferdsel og 
kommunikasjon 

Det er en del ferdsel i sjøområdene innenfor Hidra, og anleggene 
ligger i dag med godkjennelse av kystverket og utenfor hvit 
sektor til fyrlyktene.  

------------------- 
     � 

Fiskeriinteresser 
Det er betydningsfulle gyte- og oppvekstområder for torsk, og 
fjordene har trålfelt i vest of sør.  Fiskeriinteressene har meldt om 
torskebestand i nedgang. 

------------------- 
       � 

Akvakultur 
Det er betydelige akvakulturinteresser i fjordområdet, men så 
godt som samtlige lokaliteter tilhører søker, som ønsker å utnytte 
fjordsystemet optimalt og vil eventuelt sanere antallet 

------------------- 
          � 

Kulturminner 
 

Det er ikke kjente antikvariske verdier i de landnære områdene, 
og betydelig potensiale for funn av kulturminner i sjø  

------------------- 
             � 
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PLANSTATUS, VERNEINTERESSER OG INNGREPSFRIE OMRÅDER 
 
KYSTSONEPLAN / KOMMUNEDELPLAN FOR HIDRA OG ANDABELØY 
 
Gjeldende kystsoneplan / kommunedelplan for Hidra og Andabeløy ble vedtatt i Flekkefjord 
kommunestyret 27.november 2003. Områdene for lokaliteten Skipningsdalen er i planen avsatt til 
fiskeoppdrettsanlegg, og ved lokaliteten er landområdene avsatt som LNF-områder, der det ikke er 
tillatt med oppføring av ny eller utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse av hensyn til friluftsliv og 
landskapsvern (figur 20). Planen opererer med et ”Område A: Kjerneområde for oppdrett av laks og 
ørret” i sjøområdene rundt Hidra og Andabeløy. 
 
Langs sørsiden av Hidrasundet tvers overfor Skipningsdalen, er arealene disponert for boliger (gult) og 
industri (rosa), og i LNF-området rundt dette er det ikke tillatt med oppføring av nye eller utvidele av 
eksisterende fritidsbebyggelse av hensyn til fast bosetting. Helt øst i sundet, og nord i Strandsfjorden, 
er det avmerket et gyte- og oppvekstområde for fisk.  
 

 
 
 
Figur 20. Kystsoneplan / kommunedelplan for 
Hidra og Andabeløy, vedtatt november 2003, 
for Hidrasundet ved lokalitet Skipningsdalen 
og med tegnforklaring (over). 

 

 

 
NATURVERNOMRÅDER 
 
Utenom Flekkefjord landskapsvernområde, ligger det tre naturreservater for sjøfugl nord for 
Andabeløy, mellom Strandsfjorden og Stolsfjorden, vel 4 km øst for Skipningsdalen (figur 21): 

• Rødholman (VV 1791)  
• Øvre og Nedre Svinholmen (VV1789)  

Alle tre områdene ble vernet 28.mars 1980 med verneformål å ta vare på ”livsmiljøet for sjøfuglene, 
plante- og dyrelivet”. 
 
Rødholman naturreservat er et 20 da stort område, bestående av to små holmer vest for Espholmen 
utenfor Abelsnes, med en stor makrellternekoloni. De to holmene ligger i et område som har den 
største registrerte konsentrasjon av hekkende sjøfugl fra Lista til Åna-Sira.  
 
Øvre og Nedre Svinholmen naturreservat er et 28 da stort område, med to små holmer ved 
Risholmen mellom Andabeløy og Abelsnes. Omfatter deler av Øvre Svinholmen og hele Nedre 
Svinholmen. Viktig fiskemåke- og makrellternekoloni. 
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Figur 21. De tre små 
naturreservatene nord for 
Andabeløy (fra Arealis 
www.ngu.no/kart/arealis)  
 
 
FLEKKEFJORD LANDSKAPSVERNOMRÅDE 
 
Flekkefjord landskapsvernområde ble vernet ved kongelig resolusjon 11. mars 2005 med hjemmel i 
lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Formålet er å ta vare på et 
representativt og særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å 
sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et 
variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminner. Landskapsvernområdet har et 
samlet areal på omtrent 54 km², fordelt på 38,5 km² landareal inkludert ferskvann og 15,5 km² 
sjøareal. Vernet omfatter landarealet ned til laveste vannstand og sjøoverflaten, ikke selve 
vannmassene eller sjøbunnen (figur 22). 
 

 
 

Figur 22. Flekkefjord landsksapsvernområde med begge de to opprinnelig planlagt utvidete 
lokalitetene inntegnet (fraDNs Naturbase - www.dirnat.no). 
 
 
Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Bestemmelsene i § 3 pkt. 1.1 sier at vernet ikke er til hinder for vedlikehold eller drift av 
havbruksanlegg på lokaliteter som på vernetidspunktet hadde konsesjon. Med de unntak som følger av 
§ 3 punkt 1.2 og 1.3 i forskriften, er det forbud mot for eksempel utplassering av havbruksanlegg. 
Forskriftens § 3 punkt 1.2 underpunkt n slår imidlertid fast at det er tillat med oppgradering/fornying 
av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige 
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fysiske endringer i forhold til verneformålet, og forskriftens § 3 punkt 1.3 sier at forvaltnings-
myndigheten kan gi tillatelse til etablering av havbruksanlegg uten installasjon på land og som ikke 
medfører særlig synlige anlegg på sjøoverflaten. 
 
Fylkesmannen i Vest Agder er forvaltningsmyndighet for området. 
 
MARIN VERNEPLAN 
 
Rådgivende utvalg for marin verneplan, oppnevnt av Miljøverndepartementet, ga i november 2001 råd 
om en bruttoliste over mulige kandidatområder til marin verneplan, og denne ble fulgt opp med en 
foreløpig tilråding av 17.februar 2003, og en endelig tilråding av 30.juni 2004. Utvalget vurderte 49 
områder, hvorav 36 områder er foreslått tatt med i verneplanen.  
Områdene er delt inn i seks kategorier:  

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

 
Det aktuelle tiltaks- og influensområdene rundt Hidra er sannsynligvis en blanding av typene 4 = 
”fjorder” og 2 =”strømrike lokaliteter”, men er nok egentlig ikke gode eksempler på noen av disse 
typene. Det er gjennomgående sund med flere dypbasseng, slik at ”fjord” kan være betegnende, men 
samtidig er tidevannsforskjellen såpass liten at ”strømrike” blir et litt sterkt uttrykk. 
 
Områder i nærheten av lokaliteten er verken på listen over de høyeste prioriterte eller de mindre 
prioriterte. Fjordene inngår heller ikke i områder foreslått som referanseområder for forskning og 
undervisning, eller med begrensninger med hensyn på utøvelse av ulike aktiviteter som fiskeri eller 
havbruk. Nærmeste foreslåtte marine områder mot nord er nordre del av Jærstrendene der taretråling 
skal begrenses. Mot sør er nærmeste område Framvaren ved Farsund, som er en meget beskyttet poll 
med permanent oksygenfritt bunnvann med den høyeste konsentrasjon av hydrogensulfid som er 
kjent i noen marin vannmasse. Denne er anført å ha nordisk verneverdi og beskrives som ”unik”. 
 
 
VERNEDE VASSDRAG 
 
I alt 387 vassdrag eller vassdragsområder er vernet mot kraftutbygging. Vernet kan også omfatte andre 
tiltak enn kraftutbygging dersom det medfører konflikt med verneverdiene. Kommuner og andre 
myndigheter skal derfor legge vekt på vernevedtaket og verneverdiene ved planlegging etter plan- og 
bygningsloven og ved behandling av enkeltsaker i henhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag”. Disse regulerer aktivitet og tiltak i de vassdragsnære områdene på land og ved 
elvemunningene. Det er ingen vernede vassdrag i nærheten av lokaliteten Skipningsdalen. Nærmeste 
vernete vassdrag ligger 25 km mot sør og er det 27 km² store Nesheimvassdraget (024.7Z) ved 
Farsund, mens det 703 km² store Bjerkreimsvassdraget (027.Z) ved Eigersund 45 km mot nord er det 
største. Dette er også på listen over Nasjonale laksevassdrag (se neste avsnitt). Nesten 50 km (langs 
sjøen) lenger sør ligger det 667 km² store Lyngdalsvassdraget (024.Z) (figur 23).  
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Figur 23. Vassdrag i regionen som er omfattet av ”Verneplan for vassdrag” (fra NVE  - www.nve.no). 
 
NASJONALE LAKSEFJORDER OG LAKSEVASSDRAG 
 
For sikre de viktigste laksebestandene særskilt beskyttelse i vassdrag og fjordområder opprettet 
Stortinget i februar 2003 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. I tillegg ble det i 
desember 2006 opprettet 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Vilkår og 
rammer for dette er å finne i Stortingsproposisjon 32 (2006-2007) ”Om vern av villaksen og 
ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder”.  
 
I de nasjonale laksefjordene tillates ikke nye matfiskanlegg for laksefisk. Etablerte matfiskanlegg, kan, 
med enkelte unntak, fortsette virksomheten. Tilleggslokaliteter for etablerte matfiskkonsesjoner for 
laksefisk kan tillates innenfor en nasjonal laksefjord dersom dette er nødvendig for å få til 
generasjonsatskillelse og brakklegging. Nye slakterier og tilvirkningsanlegg tillates ikke, men 
eksisterende slakterier og tilvirkningsanlegg kan fortsette virksomheten. Det skal innføres strengere 
krav til rømmingssikring og helsekontroll for all oppdrettsvirksomhet.  
 
Lokaliteten ligger verken i eller i nærheten av noen nasjonal laksefjord. Nærmeste nasjonale laksefjord 
med nasjonalt laksevassdrag mot nord er kyststrekningen Jæren – Dalane, fra fylkesgrensen til 
Rogaland, med tilhørende laksevassdrag; Bjerkreimselven, Figgjo, Håelven og Ogna. De tre siste ble 
etablert i 2003, mens førstnevnte ble inkludert på listen i desember 2006. Mot sør ligger 
kyststrekningen Lindesnes-Mannefjorden med Mandalselven, som også ble foreslått i 2006. 
 
 
INNGREPSFRIE OMRÅDER 
 
Urørt natur er forsøkt entydig definert under begrepet inngrepsfrie naturområder (DN INON-innsyn). 
I definisjonen inngår alle områder som ligger mer enn en kilometer (i luftlinje) fra tyngre tekniske 
inngrep (be-byggelse, høyspent-linjer, veger, dammer mm.). Inngrepsfrie naturområder er inndelt i 
soner basert på avstand til nærmeste inngrep og defineres som vist i figur 24.  
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Figur 24. Inngrepsfri natur i tiltaks- 
og influensområdet. Fra 
dnweb12.dirnat.no/inon  
 
 
INON-sonene er definert etter 
avstand fra tyngre tekniske inngrep 
slik: 
Inngrepsnære områder  < 1km 
INON-sone 2 = 1-3 km  
INON-sone 1 = 3-5 km 
Villmarkspregede områder > 5 km 

 
 
Områdene sørøst på Hidra og sør på Andabeløy er definert å være i INON-sone 2. mellom 1 og 3 km 
fra tyngre tekniske inngrep. Lokaliteten Skipningsdalen ligger ikke inntil dette området (figur 24). 
 
 
SAMLET VURDERING AV VERNEINTERESSER OG PLANSTATUS  
 
Lokaliteten er i dag avsatt til formålet i gjeldende kommuneplan, og lokaliteten har i godkjent anlegg 
med oppankringsystem i posisjon. Basert på ovenstående gjennomgang av verneinteresser og 
planstatus, er områdene ved Hidra vurdert å ha ”liten til middels verdi”. Flekkefjord 
landskapsvernområde drar imidlertid opp verdisettingen. Øvrige forhold har ”liten verdi”, og 
verdisetting med begrunnelse er summert i tabell 17. 
 
 
Tabell 17. Samlet vurdering av verneinteresser og planstatus basert på alle de ulike vurderingene 
som er gjort i forbindelse med utvidelsene ved Hidra. 
 

Fagtema Oppsummering av verdier  
Verdi 

Liten   Middels  Stor 

Naturvern-
områder 

Tre fuglereservat i nærheten, regionalt viktige, men ligger ikke 
nær anlegget. Lokaliteten ligger i Flekkefjord 
landskapsvernområde  

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

Marin 
verneplan 

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

------------------- 
 � 

Vernede 
vassdrag 

Ingen vernede vassdrag i rimelig nærhet ------------------- 
 � 

Nasjonale 
laksefjorder og 
laksevassdrag 

Ikke noen nasjonal laksefjord eller nasjonale laksevassdrag i 
nærheten  ------------------- 

� 

Inngrepsfrie 
områder 

Lokaliteten ligger i inngrepsnære områder, og oppdrettsanlegg 
inngår ikke i definisjonen av ”tyngre tekniske inngrep”. 

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

Tabell 18. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 
 

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

 
I denne KU er det virkningene naturmiljø, naturressurser og samfunn som skal utredes. For å kunne 
vurdere mulige miljøvirkninger av fiskeopprett, må en for det første ha kunnskap om 
”naturtilstanden”, men også dagens utgangspunkt uten det konkrete aktuelle tiltaket. Videre må en ha 
kunnskap om virkningen av det aktuelle tiltaket på de ulike forhold, og aller helst kunnskap om ”dose-
respons”, altså konkrete sammenhenger mellom belastning og virkning. Sammenstilling  av fakta og 
etablering av kunnskap om slike sammenhenger har dessverre ikke hatt prioritert verken hos 
forvaltning eller næring. Slik kunnskap er derfor ikke godt utviklet, og det gjør det vanskelig å 
kvantifisere alle de virkninger forvaltningsmyndighetene skulle ønske svar på.  
 
Til slutt bør en KU kunne antyde rammer for hva som ansees å være en akseptabel belastning, ut fra 
konkrete miljømål for de ulike forhold. Det finnes heller ikke gode normer for miljømål for slike 
områder, utover EUs Vannrammedirektivs ønske om ”god økologisk status”. Vi vil likevel søke å sette 
et fokus på virkning av følgende forhold: 
 
Virkning på naturmiljø: 

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

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

Virkning på samfunn: 
• Annen akvakultur, nærhet – smittespredning 
• Fiskeriinteresser  
• Visuell dominans – konsekvens for landskapsvudrering 
• Mulig forurensning (fettfilm) av nærliggende friluftsområder  
• Friluftsliv og turisme 
• Farleder, ferdsel og oppankringsområder 
• Mulige nærhet til / konflikt med verneinteresser  
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Oppå denne generelle rammen kommer både nasjonale og lokale politiske prioriteringer og 
arealdisponering i den enkelte kommunen. I områder der andre interesser er prioritert, vil 
konfliktnivået være større og ”toleransen” dermed lavere. For eksempel vil toleransen for 
oppdrettsanlegg være ”liten” i en Nasjonal laksefjord i forhold til områder som er avsatt til formålet i 
en kommuneplan. Disse nasjonale, regionale eller lokale prioriteringene vil kunne overstyre miljømål. 
 
Ved konsekvensutredninger av denne typen skal det skilles mellom virkning av anleggsfase og av 
driftsfasen ved det omsøkte tiltaket. Den vurderte lokaliteten har allerede et stort og godkjent 
oppdrettsanlegg liggende, og etablering av et større anlegg medfører imidlertid ingen omfattende 
anleggsfase, kun en meget kortvarig oppankringsprosess. I den videre vurdering av virkning og 
konsekvenser, har en derfor valgt å se bort fra anleggsfasen, og fokusert på virkningene og 
konsekvensene av et anlegg i drift.  
 
 
VIRKNINGER AV 0-ALTERNATIVET  
 
Konsekvensene av det her planlagte tiltaket skal vurderes i forhold til den tilsvarende fremtidige 
situasjonen i det aktuelle området, basert på foreliggende kjennskap til utviklingstrekk i regionen, men 
uten det aktuelle tiltaket. 0-alternativet vil være å ikke utvide, men å beholde dagens produksjon og 
nåværende lokalitetsstruktur i området.  
 
 
DAGENS ANLEGG OG LAKSELUS 
 
Lokalitetene ved Hidra er ikke noen ”luselokaliteter”, og det har generelt vært lave tellinger av lus på 
fisken de to siste utsettene på lokaliteten, og behovet for avlusinger har vært svært lite  
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen negativ virkning på lakselus-situasjonen i området  
 
 
VIRKNING AV VIDERE TEMPERATURØKNING 
 
En fortsatt oppvarming av sjøvannet langs kysten, som følge av naturlige eller menneskeskapte 
klimaendringer, vil sannsynligvis medføre store og raske endringer i utbredelsen av mange marine 
arter. Kaldtvannsarter vil forsvinne i sør, mens sørligere arter vil opptre stadig oftere her nord. De siste 
ti årene har vi hatt en betydelig økning i frekvensen av varme somre og særlig de mange varme 
sommerdager har vist seg å kunne være en påkjenning for tangartene i fjæresonen, og observasjoner 
viser at en god del planter i den øverste delen av tangbeltet faktisk kan visne bort i varmen. 
 
En økning i sjøtemperaturer og næringstilførsler og reduserte bestander av blant annet sukkertare og 
butare, har ført til et større fokus på makroalger den siste tiden. Populasjonen av sukkertare har hatt en 
sterk reduksjon de seneste årene, særlig på kysten av Skagerrak og i deler av Rogaland og Hordaland, 
og årsaken er uklar, men en tror at det sannsynligvis ikke er en isolert hovedfaktor. En sluttrapport fra 
sukkertareprosjektet som ble ferdigstilt i 2008, understreket at de viktigeste faktorene til plutselig og 
regional sukkertaredød er klimaendring med høy sjøtemperatur, eutrofiering, lysforhold, substrat og 
beiting (Moy et al. 2009). Ny kunnskap om utbredelse av sukkertare har også gjort at den nå er fjernet 
fra den nasjonale rødlisten fra 2010 (Kålås mfl 2010). 
 
Kritisk høye sjøtemperaturer for sukkertare, spesielt i årene 1997, 2002 og 2006, ble målt i Skagerrak 
med over 19° i lengre perioder, og det ble registrert bestandsreduksjoner etter 1997 og 2006. 
Sukkertarens livssyklus og krav til miljøet gjør det vanskelig for rekrutter å etablere seg dersom 
sjøtemperaturene er høye. Butare (Alaria esculenta), som trives på ekstremt eksponerte lokaliteter, er 
og en tareart som har blitt sterkt redusert eller fraværende på regelmessig besøkte lokaliteter ved 
Skagerrakkysten i senere tid. Det er kjent at butare har en øvre toleransegrense på 16°, og høye 
sjøtemperaturer er den mest sannsynlige årsaken til denne utviklingen.  
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Sukkertare er også sårbar for høye temperaturer, der 23° blir beskrevet som dødelig. En har observert 
at sukkertaren i mange tilfeller blir erstattet med tepper av trådformede alger. Trådformede alger er 
kortlevde og hurtigvoksende alger som blomstrer i sommerhalvåret, og store mengder trådalger og 
spesielt sterk groe av grønne og brune påvekstalger er som regel en indikasjon på overgjødsling. 
Tilførsler av næringssalter om sommeren har trolig størst betydning for opprettholdelse av 
trådalgevegetasjonen. Om vinteren forsvinner de trådformede algene og etterlater seg en naken 
fjellbunn. Dersom området i tillegg er tilslammet av organisk materiale er det vanskelig for rekrutter 
av sukkertare eller andre habitatbyggende alger å etablere seg. Tiltak mot utslipp av næringstilførsler 
om sommeren kan være viktig for å redusere oppblomstringen av uønskede trådformede alger, samt 
hindre tilslamming og øke lysdypet. 
 
De siste ti årene har populasjonen av sukkertare i Skagerrak og også langs Vestlandskysten hatt en 
stedvis markert nedgang. Økte sjøtemperaturer kan da vise seg å få store konsekvenser for tareskogen 
langs kysten vår, siden de aller fleste artene er tilpasset et relativt kaldt klima og har markerte øvre 
toleransegrenser for temperatur. Nyere undersøkelser av utbredelsen av tarearter langs kysten av Irland 
viser at stortare, sukkertare og butare har forsvunnet fra en rekke lokaliteter i de seinere årene, noe 
som mest sannsynlig skyldes økte sjøtemperaturer. Fra England er det rapportert en markert nedgang i 
butarepopulasjonene langs sørkysten.  
 
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen virkning på temperatur i sjøen  
 
 
VIRKNINGER PÅ NATURMILJØET I STRANDSONEN 
 
Forholdene i strandsonen i Hidrasundet er ikke undersøkt konkret, men her er sannsynligvis god 
vannutskifting og undersøkelser i nærheten av andre store anlegg viser at strandsonen i liten grad er 
påvirket av driften ved oppdrettsanlegg. Det marine naturmiljøet som ble undersøkt i september 2009 
ved Munkholmen og Munkaneset var tilsynelatende friskt og upåvirket, med dominans av flerårige 
habitatbyggende arter og stort mangfold. Det var imidlertid en del trådformede alger, men ikke mer 
enn det som kan forventes i sommerhalvåret (Eilertsen & Johnsen 2010).  
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen videre virkning på strandsonen i området  
 
 
VIRKNINGER PÅ NATURMILJØET UNDER ANLEGGET  
 
MOM-B lokalitetsundersøkelser viser beste tilstandsklasse og svært lave indekser også ved de siste 
undersøkelsene ved høy belastning (Skår 2010; 2011). Dette tilsier at lokaliteten har gjenværende 
kapasitet for en eventuell utvidelse. 
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen videre virkning på naturmiljøet under anlegget  
 
 
VIRKNING FOR NATURRESSURSER  
 
De viktigste naturressursene i området er et gyteområder for fiskebestander og fiskeriområde 
midtfjords i Strandsfjorden, øst for loakliteten. Gyteområdet for torsk ligger øst for lokaliteten, og på 
grunnere vann enn det anlegget ligger over. Skipningsdalen ligger til et dypområde som er avgrenset 
mot øst før en kommer til gyteområdene. Det er ikke sannsynlig at dagens drift ved lokaliteten har 
noen særlig påvirkning for forholdene for ville fiskebestander i disse fjordområdene. Fortsatt drift vil 
derfor sannsynligs heller ikke ha noen særlig virkning på dagens forhold i området,  
 

• Fortsatt drift ventes å ha liten negativ virkning på naturressursene i området 
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VIRKNING FOR SAMFUNNSINTERESSER 
 
Anlegget ligger allerede med godkjent oppankring og sitt beslaglagte areal i det samme området som 
den omsøkte utvidelsen. For de fleste samfunnsinteressene vil en fortsatt drift ikke bety noen virkning 
utover det en allerede opplever i dag. Det er en god del ferdsel i disse sjøområdene, men anlegget er 
merket forskriftsmessig og avmerket på sjøkartene, slik at en opprettholdelse av dagens situasjon ikke 
vil medføre noen nye virkninger for samfunnsinteressene. 
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen virkning på samfunnsinteresser i området 
 

 
VIRKNING FOR VERNEINTERESSER OG PLANSTATUS  
 
Lokaliteten Skipningsdalen har tilstrekkelige og godkjente arealer, og verneinteressene i områdene er 
vurdert å ha ”liten til middels verdi” med vekt på stort potensiale for kulturminner under vann og at de 
ligger i Flekkefjord landskapsvernområde. De tre små naturreservatene for sjøfugl øst for lokaliteten 
har regional verdi, men fortsatt drift ved anlegget etter dagens omfang vil ikke medføre noen endring.  
 

• Fortsatt drift ventes ikke å ha noen virkning på verneinteresser i regionen  
 
 
OPPSUMMERING AV 0-ALTERNATIVET  
 
Fortsatt drift ved dagens anlegg vil samlet sett liten til ingen negativ virkning, og med medllom 
middels og liten verdi, blir det stort sett ubetydelige konsekvenser ( 0 ) iforhold til dagens situasjon 
(tabell 19). Dette er dagens situasjon, og det blir da ingen endring i forhold til denne. 
 
Tabell 19. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø, naturressurser og 
samfunnsinteresser ved fortsatt drift ved dagens anlegg = 0-alternativet  
 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

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

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

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

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

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

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

Planstatus og 
verneinteresser 

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

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

 
 
VIRKNINGER AV OMSØKTE UTVIDELSER  
 
I dette sjøområdet innenfor Hidra og ved Andabeløy, har Marine Harvest Norway AS i dag ni 
lokaliteter med til sammen 24.140 tonn lokalitetsMTB. Hver konsesjon har en MTB på 780 tonn, og 
selskapet disponerer 19 konsesjoner på disse lokalitetene. Det gir en samlet konsesjonsMTB på 14.820 
tonn. Den omsøkte utvidelsen ved anlegget i Skipningsdalen utgjør en utvidelse av tillatt maksimal 
produksjon i regionen tilsvarende 10  % av dette. Utvidelsen ved anlegget i Skipningsdalen er planlagt 
med 4 nye merder, mens det ligger 20 merder der i dag. En utvidelse av produksjonen vil således skje 
både ved utvidelse av anlegg og en økning av tetthet av fisk i hver merd. 
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VIRKNING PÅ NATURMILJØET 
 
Organisk belastning lokalt under anlegget 
 
Omfang av sedimentasjon og akkumulering av organisk materiale under merdanlegg i sjø avhenger av 
flere variabler (se figur 25): 

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

 
 
 
 
 
 
 
Figur 25. Skisse for 
sedimentasjon og 
akkumulering av 
organisk materiale under 
merdanlegg i sjø. 
Sedimentasjonens 
akkumulering og omfang 
på bunnen avhenger av 
flere variabler, der 
produksjonens omfang 
betyr mye, hastigheten på 
vannstrømmen og 
avstanden til bunn og 
bunnens skråning  bidrar 
til å spre tilførslene på et 
større areal. 

Bunn-
strøm

Sprednings-
strøm

Vannutskiftings-
strøm

Sedimentering

Akkumulering

Nedbrytning

Utfôring

Slamproduksjon

Likevekt 

 
Det foreligger relativ omfattende erfaringsmateriale fra undersøkelser av miljøvirkning under 
oppdrettsanlegg, hovedsakelig stålanlegg med enten enkle rekker eller doble rekker av merder. Under 
slike anlegg kan miljøbelastning være betydelig. Vi har sammenstilt våre tall fra 175 
miljøundersøkelser der det foreligger tall for produksjon siste år og dybder under anlegget (figur 26).  
 
Miljøtilstand undersøkes i henhold til NS 9410, som er utarbeidet for å beskrive miljøtilstand på 
bunnen under oppdrettsanlegg. Miljøtilstanden vurderes samlet ut fra tre forhold, forekomst av 
gravende bunnfauna, kjemiske forhold som beskriver nedbrytingsgrad i sedimentet (pH og Eh) og 
sedimentkvalitet med tykkelse, farge, konsistens, lukt og gassdannelse. Viktige element vektlegges, og 
miljøtilstand beskrives på en skala fra 1= lite belastet til 4=uakseptabelt belastet.  
 
Resultatene i figur 26 viser at det, naturlig nok, er en klar sammenheng mellom størrelsen på 
anleggets produksjon og miljøtilstanden under anlegget. Det er også en noe mindre klar sammenheng 
mellom dybde under anlegget og miljøtilstand, men dette skyldes at de større anleggene ofte ligger 
over dypere vann enn de mindre. Modellen under viser at et anlegg med en produksjonsramme på 
MTB=3120 tonn, vil ha høy sannsynlighet for å risikere en relativt dårlig miljøtilstand under anlegget 
ved maksimum produksjon (figur 26). Men det er stor variasjon mellom ulike anlegg på grunn av ulik 
lokaliseringen og anleggstype, der kompakte stålanlegg har en større virkning en anlegg med ringer. 
Ved Skipingsdalen har det vært miljøtilstad 1 (best) ved alle MOM-B undersøkelsene til nå. 
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Figur 26.  Miljøtilstand (NS 9410) plottet som funksjon av dybde under anlegget og produksjon ved 
anlegget siste år. Den tilpassete lineære sammenhengen mellom punktene er vist med et plan i 
figuren, der funksjonen med tilhørende forklaringsverdi (r²) og signifikans (p) er vist under. 
 
 
I figur 27 er det sammenstilt resultater fra 55 miljøundersøkelser, der det i tillegg til tall for 
produksjon siste år også foreligger strømmålinger. Det viser seg da at på de lokaliteter der 
vannstrømmen er høy gjennom anlegget, vil miljøvirkningen under anlegget bli redusert, selv ved 
relativt høy produksjon. Ved god gjennomstrømming blir altså risikoen for dårlig miljøtilstand 
redusert med mer enn en tilstandsklasse. Dette skyldes i all hovedsak at det sedimenterende organiske 
materialet blir fraktet bort fra rett under anlegget og spredd ut over et større bunnareal, og den målbare 
belastningen midt under anlegget blir dermed redusert. En god bunnstrøm vil også bidra til 
resuspensjon av sedimentert materiale og videre spredning.  
 
En kan i hovedsak anta at disse utslippene i all hovedsak har lokal virkning og at miljøbelastningen er 
konsentrert. I tillegg vil en i utkanten av influensområdet sannsynligvis også ha en aktiv og forhøyet 
nedbryting av tilført materiale som faktisk kan holde tritt med tilførselen av stoff. På denne måten 
avgrenses den målbare virkningen til et mindre område enn selve tilførselsområdet.  
 
Totalproduksjon og samlet fôrbruk ved omsøkt utvidelse i Skipningsdalen vil være 50 % større enn i 
dag, og siden dagens anlegg bare blir 20 % utvidet, vil tilførselsbelastning pr. areal i det nye anlegget 
bli noe økt ved full utnyttelse av omsøkt produksjon. Anlegget har ved de siste MOM-B 
undersøkelsene hatt meget god miljøtilstand. Ut fra figurene vil en derfor anta at bunnforholdene 
under anlegget vil  kunne forringes med en tilstandsklasse ved 50 % utvidet produksjon, fra tilstand I 
til tilstand II. Figurene 26 og 27 kan ikke tolkes direkte, men sammenhengen mellom påvirkning i 
resultat viser at en 50 % økning i produksjon sannsynligvis medfører en negativ endring på i 
størrelsesorden en tilstandsklasse.  
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Figur 27. Miljøtilstand (NS 9410) plottet som funksjon av gjennomsnittlig vannutskiftingsstrøm 
gjennom anlegget og produksjon ved anlegget siste år. Den tilpassete lineære sammenhengen mellom 
punktene er vist med et plan i figuren, der funksjonen med tilhørende forklaringsverdi (r²) og 
signifikans (p) er vist under. 
 
 
Det er gode strømforhold ved anlegget i Skipningsdalen, og strømmen går hovedsakelig mot øst og 
mot djupålen i fjordområdet. Denne har imidlertid en noe begrenset resipientkapasitet og hadde ved 
undersøkelsen i 2003 tilstand III med hensyn på bløtbunnsfauna (Skår 2003). Belastningen den gangen 
var mindre enn dagens belastning og likevel var det en bedring til tilstand II ved undersøkelsen av 
nunnfauna der i 2009 (Johansen & Heggøy 2009). Samtidig viser egne og Havforskningsinstitittes 
undersøkelser (Kutti & Olsen 2007) at det i de stagnerende dypområdene i fjordene er svært finkornet 
sediment og lave diversiteter med bløtnbunnfauna, ofte med en miljøtilstand II til III som 
naturtilstanden. 
 
Havforskningsinstituttet gjennomførte en toårig studie over en produksjonssyklus og undersøkte 
spredning av organisk materiale, sedimentasjonsrater og bunndyr langs en tre km lang gradient ut fra 
et lakseanlegg på en dyp lokalitet i Hordaland (Kutti & Olsen 2007). De viser til at de dyr som lever 
på bunnen i norske fjorder vanligvis er begrenset av tilgang på mat, og at tilførslene av næring i form 
av fekalier og spillfôr fra akvakultur utgjør et ekstra næringstilbud, og bidrar til å øke tettheten og 
biomassen  av bunnlevende dyr, mens antallet arter og diversiteten var høyest i randsonen ved 
anlegget (figur 28). Dette medfører videre at bunndyrsamfunnet i områdene like ved siden av anlegg 
er i stand å bryte ned betydelig større mengder organisk stoff enn naturlige tilførsler, og det viser også 
at fjordene generelt har lav tetthet og biomasse av bunndyr. 
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• Et utvidet anlegg i Skipningsdalen ventes å ha liten negativ virkning på bunnforholdene 

under anlegget, og kanskje også på resipienten i Hidrasundet  
 

 
Næringssaltbelastning - lokalt og regionalt aspekt på strandsone / sukkertare 
 
Det har de siste årene vært betydelig faglig diskusjon omkring økte næringsutslipp fra akvakultur har 
medført overgjødsling og reduksjon i utbredelse av sukkertare. I januar 2011 oppnevnte derfor Fiskeri- 
og kystdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet, en ekspertgruppe for vurdering av 
overgjødslingssituasjonen langs kysten av Norge. Gruppens mandat var å vurdere situasjonen langs 
kysten med et spesielt fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden på Vestlandet, der 
oppdrettsaktivitetene er omfattende, samt å utarbeide en rapport der situasjonen beskrives og årsak og 
virkning belyses. 
 
Ekspertgruppen konkluderte høsten 2011 at det ikke er tegn til at økte næringssaltutslipp har resultert i 
en eutrofiutvikling og økning i planteplanktonbiomasse, verken i Hardangerfjorden eller i Bokna-
fjorden. Det er heller ingen tegn til at nedre voksegrense for sukkertare er endret verken i 
Hardangerfjorden eller Boknafjorden. I Hardangerfjorden settes ofte denne grensen av 
kråkebollebeiting. Sukkertare vokser ned til 20 - 25 m flere steder i Boknafjorden. Dessuten ligger  
næringssaltkonsentrasjonene både i Hardangerfjorden og Boknafjorden godt innenfor det man vil si er 
en ”God status”= tilstand II til ”Meget god status” = tilstand I  etter Klifs kriterier. Selv om økte 
næringssaltverdier ikke har blitt målt i de frie vannmasser i oppdrettsintensive områder, unntatt i 
umiddelbar nærhet til merder, kan det likevel være risiko for lokale effekter av overgjødsling i 
områder med dårligere vannutskiftning nær anleggene (Fredriksen mfl 2011). 
 
Et utvidet anlegg ved Skipningsdalen vil ha en god vannutskifting, og vil sannsynligvis i liten grad 
medføre en merkbar virkning på strandsonen i nærområdene, selv med 75 % større tilførsler. 
Hidrasundet er trangt, men har en betydelig vannutskifting.  
 

• Et utvidet anlegg i Skipningsdalen ventes å liten negativ virkning på næringssalt-
belastningen lokalt 

 
 
Utvikling og spredning av sykdomsfremkallende organismer  
 
Lokaliteten Skipningsdalen har et kompakt stålanlegg liggende langs med hovedstrømretningen, som 
går øst- sørøstover både på 5 og 15 meters dyp. Med et stålrammeanlegg bestående av 2x7 merder i 
vestre del og 2x5 merder i østre del omtrent 100 meter unna, vil fiskene i ”nederste” enden av anlegget 
i perioder kunne oppleve dårligere forhold, og særlig vil dette kunne gjelde i de periodene 
vannhastigheten ikke er på det beste.  
 

 

 
 
Figur 28. Tetthet (A), 
biomasse (B) og antall 
arter (rød) av bunndyr 
større enn 1 mm på 
seks stasjoner langs en 
3 km lang gradient ut 
fra anlegget ved 
maksimum utfôring (fra 
Kutti & Olsen 2007) 
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Strømmålingene for Skipningsdalen  fra 2009 gjelder en samlet periode på 1000 timer eller 41 døgn, 
og det var strømstille i mer enn 2 timer i 7 % av tiden på 5 meters dyp og 12,8 % av tiden på 15 meters 
dyp. Lengste strømstille perioed var på 8,75 timer på 5 m dyp og 11,2 timer på 105m dyp. Vurdert i 
forhold til vår egen tilstandsvurdering for vannutskiftingsstrøm, tilsvarer det tilstand I = ”svært lite 
strømstille og II = ”lite strømstille” på 15 m dyp (tabell 20).  
 
Tabell 20. Beskrivelse av antall perioedr med strømstille på 5 og 15 meters dyp på lokalitet 
Skipningsdalen for perioden 8. desember 2008 til 19. januar 2009. 
 

Måledyp < 2,5 timer 2,5 - 6 timer 6 - 12 timer Lengste periode 
5 meter 277 11 4 8,75  t 

15 meter 357 26 4  11,2 t 
 
 
I perioder med lengre strømstille, vil det særlig ved store biomasser fisk i anlegget ved høye 
temperaturer på høsten, kunne være risiko for marginale miljøforhold som kan stresse fisken, og 
resultere i dårligere vekst og gjøre fisken mottagelig for sykdomsutbrudd. For anlegget i 
Skipningsdalen er vannutskiftingen god og stilleperioder sjeldne og relativt kortvarige. Risiko for slike 
forhold, som kan danne grunnlag for sykdomsutbrudd og dermed spredning av smitte, ansees derfor 
liten. Med stor biomasse i et kompakt anlegg langs strømretningen bør en imidlertid være særlig 
observant og gjøre hyppige oksygenmålinger.  
 

• Et utvidet anlegg ventes å kunne ha liten forhøyet risiko for marginale miljøforhold ved 
store biomasser i perioder med høy temperatur utover særlig andre høsten  

 
 

Spredning av parasitter som lakselus  
 
Fra tidlig på 1990-talet er det observert at store mengder ung sjøaure har vandret tilbake til bekker, 
elver og elvemunninger langs hele norskekysten, alt fra slutten av mai. Dette skyldes høye infeksjoner 
av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) gjennom vinteren, en periode som tidligere trolig var en 
”flaskehals” i livssyklusen til lakselusen, siden laksen var til havs og bestanden av lakselus i stor grad 
ble opprettholdt av de sjøaurene som ikke overvintret i vassdragene. I tillegg til fiskene som nå står i 
merder i fjordene året rundt, har det også vært betydelige mengder med rømt oppdrettslaks i fjordene 
og langs kysten. 
 
På kysten ved Jæren & Dalane har tilbakevandringen av slik lakselusinfisert fisk alltid vært sein og 
liten, og dette er svært likt det en finner i andre område som er utan lakseoppdrett, og det er derfor 
regnet som ”naturtilstanden”.   
 
Tilslag av lakselus i et anlegg oppstår hovedsakelig fra luselarver som renner med strømmen gjennom 
anlegget, det vil si ekstern smitte. For kystnære lokaliteter vil kyststrømmen være viktig i denne 
sammenhengen, mens for fjordlokaliteter vil hovedstrømbildet i fjorden spille en viktig rolle. Ved 
ekstern smitte kan luselarver spres over store avstander. Det er ellers vist at internsmitte fra eget 
anlegg sjelden er viktig i å forklare hvorfor noen anlegg får lus mens andre er mindre utsatt.  
 
I Marine Harvest Norway AS sine anlegg ved Hidra er det siden 2003 bare ytterst sjelden målt mer 
enn 0,2 voksne hunnlus pr fisk, og de siste årene har lusetallene vært svært lave (figur 20). Dette 
medfører at anleggene ikke utøver noe særlig smittepress i dette området, noe som gjenspeiles i de 
lave registreringene av luseinfisert fisk i Jærelvene. Anleggene ligger i og ved kyststrømmen, som vil 
frakte eventuelle luselarver vestover, men ingen av årene synes dette å ha skapt et øket press på elvene 
frå Egersund og videre vestover Jæren. 
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Nærmeste undersøkte luseelv ”nedstrøms” Hidra er Hålandselva sørøst i Egersund, og den hadde ved 
undersøkelsene i 2010 ikke påvist en eneste fisk med lus på, mens det i 2009 var observert en fisk med 
lus på i uke 26. Dette tyder på at lusenivået i regionen er så lavt at det ikke har noen virkning på lakse 
eller sjøaurebestandene i regionen. Høyst sannsynlig har det også svært liten virkning på de små 
sjøaurebstandene langs kysten like vest for Hidra, og sjølv om en økning på 75 % i antall fisk i 
anlegget i Skipningsdalen vil medføre en tilsvarende økning i smittepress, vil en fremdeles ligge langt 
under de nivåene som i andre regioner har vist seg å meføre skadevirkninger på ville betander av 
laksefisk, særlig sjøaure.  
 

• En utvidelse i Skipningsdalen ventes å ha liten negativ virkning på lakselus forholdene  
 
 
Tilførsler av kjemikalier og farmaka til miljø 
 
I dag er det i all hovedsak bruk av lakselusmidler som utgjør anleggenes bruk av medisin og 
kjemikalier. Omfang avhenger av hvor ofte man må behandle fisken, som selvsagt avhenger av hvor 
utsatt for smitte anlegget er, og med hvilken suksess man behandler fisken. I avsnittet foran er det 
svært lave smittepresset av lakselus i regionen omtalt, og ved disse anleggene har man siden 2004 
fokusert på bruk av leppefisk for avlusing, og ved å optimalisere bruken har en klart å holde 
lusetallene nede uten bruk av legemiddel fra 2007 frem til oktober 2009. 
 
En utvidet produksjon t større anlegg vil i seg selv maksimalt involverte 75 % flere fisk i samme antall 
merder. Siden eventuelle behandlinger er avhengig av å holde konsentrasjonen av virkestoff over en 
viss tid i det samme volumet som idag, vil en anta at en utvidet produksjon ikke vil ha behov for større 
mengder virkestoff i hver behandling enn i dag.   
 

• En utvidelse i Skipningsdalen vil i prinsippet ikke medføre øket bruk av lakselusmidler  
 
 
Genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk fra rømming  
 
Rapportert rømming fra oppdrettsanlegg varierer mye mellom år og regioner, og skyldes at det 
rapporterte i hovedsak er sproadiske og episodiske tilfeller i all hovedsak knyttet til uhell eller uvær.  
 
Det har vært analysert skjellprøver for vurdering av omfang av rømt oppdrettslaks i Bjerkreimselva 
siden 2006, men først etter 2009 har denne prøvetakingen fått noe særlig omfang. I alle de tre siste 
årene har andelen rømt oppdrettslaks i skjellmaterialet vært svært lavt (tabell 21), men det er 
rapportert at det ble fanget relativt mer rømt laks i laksetrappa, så andelen kan trolig være noe høyere. 
I 2011 ble det fanget 20,6 tonn laks, anslagsvis 6.000-7.000 fisk, slik at andelen rømt fisk uansett er 
lavt. Tallene for Bjerkreimselva er uansett svært lave i forhold til andelen rømt laks som er registrert i 
øvrige elver på Vestlandet (tabell 22).  
 
Tabell 21. Oversikt over skjelmateriale frå Bjerkreimselva som er analysert i åra 2006-2011 (fra 
Urdal 2011 for data til og med 2010). *) De første tre årene er ikkje utvalget stort nok til å være 
representativt. 

Skjellprøver av laks  Hvorav rømt oppdrettslaks 
År 

Antall prøver % av fangst Antall rømt Andel i % 
2006 * 15 0,2 % 0 0 % 
2007 * 36 0,7 % 0 0 % 
2008 * 63 1,2 % 6 9,5  
2009     176 3,9 % 1 0,6 
2010   204 3,1 % 1 0,5 
2011   430 Ca 6-7 % 4 0,9 
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Tabell 22. Andel rømt oppdrettslaks i skjellmaterialet fra fem elver i Hordaland og Sogn & 
Fjordane i perioden 1999-2011 (fra: Notat til fiskeridirektoratet 13.januar 2012). 
 

År 
Eidselva i 
Nordfjord 

Gloppenelva i 
Nordfjord 

Vikja i  
Sognefjorden 

Årøyelva i  
Sognefjorden 

Oselva i 
Hordaland 

1999 12,3 30,4 28,1 28,8 - 

2000 10,5 15,0 31,6 28,8 16,0 

2001 13,3 27,6 29,2 15,4 11,0 

2002 6,9 26,4 - 35,0 54,0 

2003 5,7 22,1 31,3 22,9 25,0 

2004 3,8 14,3 32,4 22,6 25,0 

2005 2,8 12,5 29,2 14,0 5,0 

2006 7,5 9,7 45,8 13,6 23,6 

2007 7,7 22,6 58,1 17,6 35,0 

2008 7,1 22,1 59,4 20,9 14,5 

2009 3,3 21,3 53,1 13,7 54,8 

2010 12,0 15,6 23,6 13,8 48,2 

2011 4,7 3,4 9,1 6,3 5,0 

Min 2,8 3,4 9,1 6,3 5,0 

Snitt 7,5 18,7 35,9 19,5 26,4 
Maks 13,3 30,4 59,4 35,0 54,8 

 
 
Undersøkelser av skjell og tidsmessig fangstfordeling fra sportsfiskefangstene av laks i Vestlands-
vassdragene, indikerer at mesteparten av den rømte oppdrettslaksen som blir fanget i det ordinære 
laksefisket i sjø og elv har rømt som smolt/postsmolt året før (Sægrov & Urdal 2006), såkalt ”tidlig 
rømt fisk”.  
 
I 2011 kan det synes som om antallet og andelen rømt oppdrettslaks som er registrert i elvene i 2011 
på Vestlandet er lavere enn på mange år. Dette kan være en mulig virkning av ”smoltoffensiven” som 
Fiskeridirektoratet og oppdrettsnæringen satte i verk i 2007, med økt fokus på tiltak for å hindre diffus 
tidlig rømming og rømming fra settefiskanelgg. Dersom resultatene også gjentar seg i elvene i 2012, 
vil dette bli bekreftet (fra: Notat til Fiskeridirektoratet 13.januar 2012). 
 
Et større anlegg med 75 % flere fisk enn dagens anlegg vil generelt sett medføre en risiko for en 
rømming eventuelt kan bli noe større dersom uhellet ført er ute, men samtidig er risko for at noe slit 
skjer mindre i et relativt nytt anlegg enn fra et eldre. Rømmingstallene fra Fiskeridirektoratet viser en 
klar trend, rømmingsrisiko fra nye anlegg er vesentlig mindre enn for eldre anlegg. Og et stålanlegg 
med 24 merder, som i Skipningsdalen, vil det være i størrelsesorden 70.000 fisk i hver merd, mens det 
i et anlegg med de største ringene vil være opp mot 200.000 i hver enhet. Dersom et uhell med 
brønnbåt eller annet som skulle gi hull i en merd skjer her, vil det derfor være alt i alt et mindre antall 
fisk som rømmer fra en enhet i et slikt stålanlegg.  
 

• Et utvidet anlegg ventes ikke å ha særlig økt risiko for rømming  
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1492 56 

Samlet vurdering av virkning og konsekvens for naturmiljø for Skipningsdalen 
 
Et utvidet anlegg og en 50 % økning i produksjon ved Skipningsdalen vil kunne medføre en førhøyet 
risiko for virkning av utslipp av næringssalter, noe økt belastning på bunnforholdene under anlegget 
med reduksjon fra miljøtilstand I til tilstand II og også en liten mulig negativ virkning på 
resipientforholdene ved dypbassenget i Hidrasundet.  
 
Smitteforhold med hensyn på sykdom og lakselus ventes ikke å bli vesentlig endret, verken isolert sett 
eller samlet sett, og de serier en har for overvåking av både lakselus og rømt laks i elvene viser at 
forholdene i regionen ligger langt under det som vil ansees å være tålegrenser for ville bestander av 
laksefisk. For de fleste praktiske formål ligger man her nokså nær det som antas å være typisk 
naturtilstand. 
 
Et nytt og større anlegg ventes å gi følgende virkninger for naturmiljø, basert på ovenstående 
vurderinger (tabell 23), og sett i forhold til 0-alternativet der fortsatt drift i dagens anlegg er 
utgangspunktet.  
 
Tabell 23. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturmiljø ved utvidet anlegg i 
Skipningsdalen  

 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

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

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

Marine 
biomangfold 

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

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

Akvatisk 
Biomangfold 

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

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

Biomangfold  
på land 

-------------------------- 
� 

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

 
 
VIRKNING PÅ NATURRESSURSER 
 
Et nytt anlegg vil i liten grad påvirke områdets verdi for havbruk, siden det allerede ligger et anlegg på 
lokaliteten, som dermed båndlegger dette området. Alle anleggene i regionen tilhører dessuten søker.  
For øvrige naturressurser ansees det ikke å være noen virkning. Eventuell redusert kvalitet på villfisk 
rundt anlegget er vurdert under samfunnsinteresser med hensyn på fiskeriinteresser (tabell 24).  
 

• Samlet utvidelse av lokaliteten har ingen virkning på naturressurser 
 
Tabell 24. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturressurser ved nytt og 
utvidet anlegg – omsøkt hovedalternativ 

 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Fiske og 
havbruk 

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------- 
                                         � Ubetydelig( 0 ) 
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VIRKNING PÅ SAMFUNNSINTERESSER 
 
Visuell dominans – konsekvens for landskapsvudrering 
 
Anlegget ligger i Flekkefjord landskapsvernområde. Verneformålet er å ta vare på et representativt og 
særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er 
viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med 
fornminner og nyere tids kulturminner. Anlegget ligger i godkjente posisjoner, med avsatte arealer 
store nok til ed planlagte utvidelsene. Det blir derfor små virkninger på landskapet, og de vil være helt 
lokale (figur 29). 
 

• Omsøkte utvidelset vil ikke ha noen virkning på landskapet lokalt 
 
 
Farleder, ferdsel, friluftsliv, turisme og kulturminner 
 
Det er ikke mye friluftsliv og turisme i de nærliggende områdene, og ferdsel på sjøen må allerede i dag 
forholde seg til anleggene som ligger der. For anlegget i Skipningsdalen vil planlagte utvidelse skje 
innenfor allerede godkjente areal og tilhørende godkjente oppankringsplan. Det blir derfor ingen 
endring fra det som i dag er godkjent (figur 29). En eventuell utvidelse vil dessuten skje i 
lengderetning langs farledene og derfor ikke vil medføre noen forskjell fra dagens situasjon. 
Kystsoneplanen for Flekkefjord fra 2003 har kartfestet både farleder og anleggene. 
 

• Omsøkte utvidelser vil ikke ha noen virkning på disse forhold  
 

 
 

Figur 29. Eksisterende lokalitet i Skipningsdalen med dagens 20 merders anlegg og godkjent areal 
med plass til de fire nye merdene til venstre. Grunne til at arealet er vridd er ulik projeksjon på 
flyfotobakgrunnen og kartgrunnlaget for koordinatene, vanligvis 7o.  
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Fiskeriinteresser  
 
Anlegg har godkjent areal og oppankringsplan for det som her søkes av utvidelse. Det er derfor ingen 
fysiske endringer og dermed ingen fysiske konflikter vedrørende det som her søkes av utvidet 
produksjon. Hvorvidt gjeldende aktivitet i seg selv har medført reduksjon i grunnlaget for lokale 
fiskeressurser og kvaliteten på disse er uvisst. Samlet sett vil det ikke bli noen endring i total 
produksjon i regionen slik søknaden nå foreligger.  
 

• Omsøkte utvidelser vil ikke ha noen virkning for lokale fiskerier  
 
 
 
Samlet vurdering av nytt og utvidet anlegg for samfunns- og verneinteresser 
 
Sett i forhold til 0-alternativet, med fortsatt drift ved dagens anlegg uten nedleggelse av andre 
lokaliteter i regionen, er virkningene ved en utvidelse av lokaliteten vurdert til liten/ingen og 
ubetydelig konsekvens ( 0 ) for alle fagtema innenfor samfunnsinteresser. Dette beror seg på at 
anlegget skal ligge inennfor avsatt og godkjent område med godkjent oppankringsplan (tabell 25). 
 
Tabell 25. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for samfunnsinteresser ved nytt og 
utvidet anlegg – omsøkt hovedalternativ 

 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                   Stor pos. Konsekvens 

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

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

Friluftsliv 
og turisme 

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

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

Ferdsel og 
kommunikasjon 

-------------------------- 
      � 

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

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------- 
                                         � Ubetydelig ( 0 ) 
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 AVBØTENDE TILTAK / OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
 
Når en eventuell konsesjon gis for et tiltak som dette, skjer dette etter en forutgående behandling der 
prosjektets positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser, blir vurdert opp mot 
hverandre. Tiltaket skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for 
de ulike interessene. Det er derfor viktig at både etableringen av og selve tiltaket gjennomføres med de 
mulige avbøtende tiltak som med rimelighet kan være aktuelle.  
 
 
NATURMILJØ 
 
Anlegget i Skipningsdalen vil få en betydelig produksjon og bli stort i nasjonal sammenheng. Fôrspill 
fra et slikt kompaktanlegg bør minimaliseres, både for å begrense mengde villfisk rundt anlegget, men 
også for å begrense tilførsler av næringsstof og organisk stoff til miljøet.  
 
God kontroll med lakselus i anlegget er viktig, og særlig vinterstid, for å redusere belastning på 
utvandrende laksesmolt på våren. Sjøauren oppholder seg i fjorden utover sommeren, og bør også 
sikres lavest mulig belastning på sommeren. Fortsatt fokus på bruk av leppefisk og uten 
medikamentell behandling virker bærekraftig. 
 
 
NATURRESSURSER 
 
Anlegget vil ikke påvirke naturressursene i området, og et foreslås derfor heller ikke avbøtende tiltak.  
 
 
SAMFUNNSINTERESSER 
 
Med betydelig ferdsel i nærliggende sjøområder, er synlighet viktig for å unngå kollisjon. God 
merking er særlig viktig. 
 
 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
En har god oversikt over bunnforholdene under anlegget, båed fra pålagte MOM-B undersøkelser, og 
også fra MOM-C resipientundersøkelser. Dokumentasjon av strandsonepåvirkning vil kunne være 
nyttig for vurdering og kvantifisering av eventuelle virkninger av omsøkte utvidelser 
 
Det ansees imidlertid ikke nødvendig med supplerende undersøkelser med hensyn på bedring av 
grunnlaget for den videre behandling av søknadene.  
 
For den daglige drift av anlegget i Skipningsdalen vil det også være nødvendig med en kombinasjon 
av kontinuerlige oksygenmålinger og gjerne strømmåling i begge deler av anlegget, særlig med tanke 
på situasjoner med høy biomasse på høsten andre året i produksjonssyklus.  
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