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FORORD 
 

 

Kobbvågen Knuseverk AS i Bø kommune i Vesterålen planlegger å utvide eksisterende felt for uttak 

av bergarten gabbro. Det foreslåtte reguleringsområdet vil sikre råstoff til ett av kommunens viktigste 
næringsforetak, og arealene som etter hvert blir frigjort, kan brukes til fremtidige industri- og nærings-

formål.  

 
På oppdrag fra Kobbvågen Knuseverk AS har Rådgivende Biologer AS utarbeidet en konsekvens-

vurdering for biologisk mangfold, herunder rødlistearter, terrestrisk miljø og akvatisk miljø. Rapporten 

har til hensikt å oppfylle de krav som forvaltningsmyndighetene stiller til dokumentasjon av biologisk 
mangfold og vurdering av konsekvenser ved utbygging.  

 

Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning og Ole Kristian Spikkeland er cand. real. i 

zoologisk økologi med ornitologi som spesialfelt. Rådgivende Biologer AS har de siste årene 
utarbeidet nærmere 400 konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter arealbeslag på land, 

vann og i sjø. Rapporten bygger på befaringer i tiltaksområdet utført av Linn Eilertsen den 22. august 

2012 og av Ole Kristian Spikkeland den 22-23. mai 2013, samt fotografier og skriftlige og muntlige 
kilder. Dr. scient. Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS, har artsbestemt innsamlet botanisk 

materiale.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Kobbvågen Knuseverk AS for oppdraget.  
 

 

Bergen, 7. juni 2013 
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SAMMENDRAG  
 

Eilertsen, L. & Spikkeland, O.K. 2013.  

Utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold. Rådgivende 
Biologer AS, rapport 1740, 33 sider. ISBN 978-82-7658-983-2. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Kobbvågen Knuseverk AS utarbeidet en konsekvens-

utredning for temaet biologisk mangfold for planlagt utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt i Bø kom-
mune i Vesterålen, Nordland.  

 

TILTAKET 

Formålet med planen for Kobbvågen Knuseverk AS er å regulere området for industriformål; masse-

uttak, industriarealer og utfyllingsområder. Samtidig skal FV 915 legges i ny trasé gjennom nordøstre 

del av tiltaksområdet. Årlig produksjon av gabbro planlegges økt fra 300 000-400 000 tonn til mellom 

1.0 og 1.5 mill. tonn.  
 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «godt» (§ 8), slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til an-

vendelse i denne sammenhengen (§ 9). Beskrivelsen av naturmiljøet og naturens mangfold tar også 

hensyn til de samlete belastingene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 
10). Det er beskrevet avbøtende tiltak slik at skader på naturmangfoldet så langt mulig blir avgrenset, 

og en søker å oppnå det beste resultat for samfunnet ut fra en samlet vurdering av både naturmiljø og 

økonomiske forhold (§ 12). 
 

VERDIVURDERING 

RØDLISTEARTER 

Syv rødlistede fuglearter er registrert i influensområdet: Lomvi (CR), alke (VU), lunde (VU), stor-

spove (NT), strandsnipe (NT), hettemåke (NT) og fiskemåke (NT). De fleste artene er knyttet til 

sjøområdene i Åsandfjorden og ytre Eidspollen. Dersom det tidligere har vært elvemusling (VU) i 

bekken fra Kobbvågvatnet, har bestanden trolig dødd ut. Tema rødlistearter har stor verdi.  
 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Naturtypen nordvendt kystberg og blokkmark (B04) med B-verdi er avgrenset på nordsiden av Kobb-

vågfjellet. Det er også avgrenset en liten strandeng og strandsump (G05) med C-verdi innerst i 
Kobbvågen. Tema verdifulle naturtyper har middels verdi. 

 

Karplanter, moser og lav 

Tiltaksområdet har enkelte artsrike partier, men i hovedsak fattig vegetasjon. Temaet karplanter, 

moser og lav har liten verdi.  
 

Fugl og pattedyr 

Fugle- og pattedyrfaunaen består av vanlige arter med en vid utbredelse. Mange fuglearter er tilknyttet 

maritimt miljø. Landfuglfaunaen karakteriseres som fattig. Det er ikke registrert viktige viltområder. 

Tema fugl og pattedyr har liten verdi. 
 

Middels verdi for naturtyper og liten verdi for artsmangfold gir middels verdi for terrestrisk miljø.  
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AKVATISK MILJØ 

Det finnes litt aure i Kobbvågvatnet. Ingen gyte- eller oppvekstforhold for anadrom fisk i utløps-

bekken. Elveløp og innsjø er begge vurdert som «nær truete» naturtyper i Norge. Tema akvatisk miljø 
har liten verdi.  

 

VIRKNING OG KONSEKVENS 

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet omfatter i dette tilfellet den allerede eksisterende virksomheten tilknyttet Kobbvågen 

gabbrofelt, med tilhørende støy, arealinngrep og forurensing. Mulige klimaendringer vil kunne gi 
høyere temperaturer og mer nedbør i influensområdet, men i Bø er det ikke ventet at mildere vintrer 

skal føre til noe vesentleg endring i flora eller fauna. 0-alternativet vurderes å ha liten negativ konse-

kvens (-) for det biologiske mangfoldet knyttet til influensområdet. 
 

RØDLISTEARTER 

Det er allerede en del støy og trafikk i området i forbindelse med eksisterende drift av steinbruddet. 

Derfor er det først og fremst framtidige arealbeslag som vil ha innvirkning på rødlistearter. De fleste 
registrerte rødlistearter er sjøfugler tilknyttet Åsandfjorden og ytre Eidspollen. Virkningene for disse 

vil være ubetydelig til liten negativ. Kun strandsnipe og fiskemåke, som begge er knyttet til selve 

strandsonen, forventes å bli negativt påvirket av tiltaket. Samlet virkning på rødlistearter blir middels 
negativ, og da først og fremst på grunn av tap av leveområder for rødlistearter i strandsonen. 

 Stor verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--). 

 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Naturtypen nordvendt kystberg og blokkmark (B04) ligger i sin helhet innenfor planlagt utvidelse av 
steinbruddet. På sikt vil derfor hele lokaliteten gå tapt. Strandenga innerst i Kobbvågen ligger rett 

utenfor tiltaksområdet og ventes å bli lite berørt. Tiltaket gir stor negativ virkning for verdifulle 

naturtyper.  

 

Karplanter, moser og lav 

Den største virkningen for karplanter, moser og lav vil være arealbeslag i form av vegbygging, spreng-

ningsarbeid og uttak av stein, der de naturlige habitatene blir dramatisk endret. For landarealet som 

sprenges bort, vil endringen være fullstendig, siden alt toppdekke med vegetasjon blir fjernet. Enkelte 

delområder kan muligens revegeteres på sikt. Tiltaket gir stor til middels negativ virkning for kar-
planter, moser og lav.  

 

Fugl og pattedyr 

Arealbeslag medfører direkte tap av leveområde for landfauna, og vil i tillegg skape fysiske barrierer. 

Tiltaket medfører også en del støy og trafikk som kan være forstyrrende for fugl og pattedyr, spesielt i 
yngleperioden. I blant vil dette også gjelde arter tilknyttet sjøområdene. Tiltaket gir middels negativ 

virkning for fugl og pattedyr, siden det allerede er forstyrrelser i planområdet i forbindelse med eksi-

sterende drift.  
 

Samlet gir dette stor til middels negativ virkning for terrestrisk miljø. Det skilles ikke mellom anleggs- 

og driftsfasen.  

 Middels verdi og stor til middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--). 

 

AKVATISK MILJØ 

Kobbvågvatnet, som ligger innenfor influensområdet til steinbruddet, vil bli berørt av driften gjennom 

tilførsler av steinstøv via avrenning og luft. Over tid forventes det å skje en viss nedslamming og 
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endring av habitat for ferskvannsorganismer i denne innsjøen. Tiltaket medfører ingen direkte areal-

beslag i vannforekomster, men ny trasé for FV 915 forventes å gi endrete hydrologiske forhold i 

Kobbvågvatnet. Det var lite spor etter eksisterende virksomhet i vannforekomstene, og virkningen av 
den planlagte utvidelsen vurderes som liten til middels negativ for akvatisk miljø.  

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

 
Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt.  

 

 
AVBØTENDE TILTAK 

Omfattende sprengningsarbeid i randsonene av uttaksområdet bør, så langt det er praktisk mulig, 
begrenses i yngleperioden for fugl og pattedyr.  

 

Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det ikke slippes steinstøv og sprengstoffrester til 

vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt.  
 

Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles 
opp dersom det oppstår lekkasje. Oljeabsorberende materiale bør finnes tilgjengelig hvis uhellet er ute. 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Datagrunnlaget for den foreliggende konsekvensutredning vurderes som godt. Det vil ikke være behov 

for oppfølgende undersøkelser eller miljøovervåkning.  
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UTVIDELSE AV KOBBVÅGEN GABBROFELT 

 
Kobbvågen Knuseverk AS har en årlig produksjon av gabbro på mellom 300 000 og 400 000 tonn. 

Direkte og indirekte sysselsetter virksomheten mellom 10 og 15 personer på helårsbasis. Økt etter-

spørsel har medført behov for utvidelse av virksomheten, og det planlegges å øke produksjonen til 
mellom 1.0 og 1.5 mill. tonn på årsbasis.  

 

 

Figur 1. Planområdet for Kobbvågen gabbrofelt i Bø, med inndeling av arealbrukskategorier. Plan-

lagt ny trasé for FV 915 er vist med rød stiplet linje.     

 
Forslaget til planprogram inndeler planområdet (figur 1) i fem ulike arealbrukskategorier:  
 

Verneområde 

Området som foreslås vernet består av tre øyer og en del mindre skjær. Hitterøy ligger mot nord og 

vest, Buøya ligger i midten og Torvøya ligger lengst mot sør og vest. På Buøya er det registrert to 

gravminner fra jernalderen som er automatisk fredet. På Torvøya er det registrert to gravfelt og ett 
gravminne som er automatisk fredet, begge fra jernalderen.  

 

Industriarealer på land 

Aktuelt areal for masseuttak består av Kobbvågfjellet (180 moh.) (figur 2). I tillegg omfatter reguler-

ingsplanen et sjøområde og et eksisterende masseuttak. Dagens FV 915 går gjennom området. 
Området som er planlagt tatt i bruk til masseuttaksområde, vil når denne virksomheten opphører, bli 

brukt til industriområde. Arealene i sjø vil bli avgrenset av en omhyllingsmolo og vil bli benyttet som 

deponeringsområde for avdekkingsmasser og oppsamling av finstoff fra virksomheten. 

 

Industriarealer i sjø  

I dette arealet vil det være behov for bygging av kai, fortøyningssystemer og utlastningssystemer. 

Utfylling for å rette opp sjølinjen kan også bli aktuelt. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1740  9 

 

NLF – område 

Foreslått nytt NLF-område omfatter blant annet Kobbvågvatnet. Vannet har en størrelse på 15 daa, og 

det finnes en liten lokal fiskestamme i dette vannet. I tillegg omfatter området «Sinahula», en grotte 

med lokalhistorisk betydning, men som ikke har noen formell status.  

 

FV 915 – vegformål 

FV 915 er foreslått regulert slik at den kommer utenfor området og blir en skillelinje mellom industri-

og massetaksområdet og NLF-området. Det er ikke tatt stilling til om veien vil gå gjennom en 

midlertidig tunnel eller om massene skal tas ut i veg traseen og etableres permanent, før man starter 
uttak av selve Kobbvågfjellet. 

 
 

 
 

 

 

 

Figur 2. Eksisterende uttak av bergarten gabbro langs FV915 i Kobbvågen, Bø kommune, Vesterålen.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i 

Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten er utviklet for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  

 

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaring av tiltaks-
området utført av Linn Eilertsen den 22. august 2012 og av Ole Kristian Spikkeland den 22-23. mai 

2013. På befaringen i 2012 var det noe regn, men relativt gode lysforhold. Aktuelt område for utvidet 

masseuttak og ny vegtrasè for FV951 ble undersøkt, samt Kobbvågvatnet og utløpsbekken ned til sjø. 
På befaringen i 2013 var hovedformålet å undersøke fuglefaunaen i området. Med pent vær og høye 

lufttemperaturer var forholdene idéelle. Det er også sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, 

gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget 

vurderes som godt: 3 (jf. tabell 2). 
 

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 
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 

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

                               Eksempel 

 
TRINN 2: TILTAKETS VIRKNING 

Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) 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 dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 

stor negativ til stort positiv virkning (se eksempel under). 

 
 Virkning 

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

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

                                                                                  Eksempel 
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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 ni-delt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens (figur 3).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 

er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er 
å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 

rangering av konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør 

fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 

 

Figur 3. «Konsekvensvifta». Konsekvensen for et 

tema framkommer ved å sammenholde områdets 

verdi for det aktuelle tema og tiltakets virkning/ 

omfang på temaet. Konsekvensen vises til høyre, på 
en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) 

til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje 

midt på figuren angir ingen virkning og ubetydelig/ 
ingen konsekvens (etter Statens Vegvesen 2006). 

  

 

BIOLOGISK MANGFOLD 

For temaet biologisk mangfold, som i denne rapporten er behandlet under overskriftene rødlistearter, 

terrestrisk miljø og akvatisk miljø, følger vi malen i NVE Veileder nr. 3-2009, «Kartlegging og 
dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk» (Korbøl mfl. 2009). Truete 

vegetasjonstyper følger Fremstad & Moen (2001) og skal i følge malen være med for å gi verdifull 

tilleggsinformasjon om naturtypene dersom en naturtype også viser seg å være en truet vegetasjons-

type. I tillegg til Fremstad & Moen (2001), er registrerte naturtyper også vurdert i forhold til rødlista 
naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Denne oversikten, som følger NiN-systemet, har med den 

siste oppdaterte kunnskapen om naturtyper i vurderingene av truethetskategoriene.  

 
Ofte berører arealbeslag vanlig vegetasjon som ikke kan klassifiseres som naturtyper (jf. DN-håndbok 

13) eller truete vegetasjonstyper. Når det gjelder vanlige vegetasjonstyper, sier den nye malen (Korbøl 

mfl. 2009) at det i kapittelet om karplanter, lav og moser skal lages en «kort og enkel beskrivelse av 
vegetasjonens artssammensetning og dominansforhold» og at kartleggingen av vegetasjonstyper skal 

følge Fremstad (1997). Virknings- og konsekvensvurderingene av vanlig vegetasjon gjøres derfor i 

kapittelet om karplanter, moser og lav. Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 3.  
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Tabell 3. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

RØDLISTEARTER 

Kilder: NVE-veileder 3-2009, 

Kålås mfl. 2010 

 Andre områder 

 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene sårbar (VU), 

nær truet (NT) eller datamangel 

(DD) i Norsk Rødliste 2010 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene kritisk truet 

(CR) eller sterkt truet (EN) i 

Norsk Rødliste 2010 

 Arter på Bern liste II og Bonn 

liste I 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

NVE-veileder 3-2009, 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

C (lokalt viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

A (svært viktig) 

 

Karplanter, moser og lav 

Kilde: Statens vegvesen – 

håndbok 140 (2006) 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Andre områder  Ferskvannslokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med verdi 

A (svært viktig) 

Fisk og ferskvannsorganismer 

Kilde: DN-håndbok 15 

DN-håndbok 15 ligger til grunn, men i praksis er det nesten utelukkende verdien for fisk som blir vurdert 

her  

 

 

Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 

 

 
 

 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 

omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 
Tiltaksområdet til utvidet Kobbvågen gabbrofelt omfatter avgrenset areal til masseuttak/industriformål 

og ny trasè for FV 915.  

 
Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket, variere både 

geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influens-

området å være 100 meter fra tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugle- og pattedyr-

artene vurderes å være vesentlig mer, grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. Kobbvågvatnet med 
tilhørende innløpsbekker og utløpsbekk vurderes også å tilhøre influensområdet.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

 

GENERELT 

Kobbvågen gabbrofelt ligger på nordsiden av Åsandfjorden (figur 4) i Bø kommune i Vesterålen, ca. 

to km fra Eidet, innerst i fjorden. Planområdet omfatter et åpent kystlandskap som er vendt mot vest 

og sør. Eksisterende steinbrudd ligger på begge sider av FV 915 som følger nordsiden av fjorden 
(figur 5). Det er spredt bebyggelse i nærområdene, men ingen bosetting innenfor selve planområdet.   

 

 

Figur 4. Kobbvågen gabbrofelt ligger vest for Eidet i Åsandfjorden, nord i Bø kommune, Nordland.  

 

  

Figur 5. Venstre: Utsikt fra nordsiden av Kobbvågfjellet og vestover mot Åsandfjorden. Høyre: FV 
915, med eksisterende steinbrudd i bakgrunnen til venstre.  

 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen i tiltaksområdet, og mesteparten av influensområdet, består av gabbro (figur 6). Gabbro 

kan forvitre lett og gi gode vekstforhold for planter, men dette varierer med mineralsammensetningen i 
bergarten. De omkringliggende områdene i øst og sør består av finkornet gneis med variert sammen-

setning; glimmergneis, hornblendegneis og amfibolitt. Dette er harde bergarter som avgir lite plante-

næring. Tiltaksområdet består i sin helhet av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke.  
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Tiltaksområdet er lite påvirket av inngrep og består i all hovedsak av åpen skrinn fastmark, men med 

noe skog av lav bonitet. Helt i sørøst er det noe kulturmark (figur 7). 

 

 

Figur 6. Berggrunnen i tiltaksområdet består av gabbro (mørk brun). Nord for Kobbvågen er det et 

mindre felt med olivinstein og pyroksenitt (lilla), mens områdene i sør og øst har finkornet gneis med 

variert sammensetning (lys brun) (kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/). 

 

 

Figur 7. I tiltaksområdet er det stort sett arealer med åpen jorddekt fastmark og åpen skrinn fastmark 

(kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/). Skogsarealene er av lav bonitet eller uproduktive. Helt 

øst i planområdet er det noe fulldyrka og overflatedyrka jord, samt noe innmarksbeite. 
 

Klimaet i influensområdet er typisk for kysten i den nordlige landsdelen, med en del nedbør, kjølige 

somrer og relativt milde vintrer. Årsnedbøren ligger i snitt mellom 1 500 og 2 000 mm.  

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
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Gjennomsnittstemperaturen om sommeren, målt i juli måned, er mellom 5 og 10 ˚C. I februar, som 

vanligvis er årets kaldeste måned, er temperaturen stort sett mellom -1 og 0 ˚C. Årstemperaturen er i 

gjennomsnitt mellom 2 og 4 ˚C. 
 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord 

og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 

vegetasjonsseksjoner (se også Dahl 1998). Tiltaksområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone (se 
Moen 1998). Her er det typisk med barskog, men det finnes store arealer med lavurtgranskog, oreskog 

og bakkemyrer. De mest varmekjære artene og vegetasjonstypene mangler, men en del kravfulle arter 

og vegetasjonstyper forekommer.   
 

Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger vegetasjons-

seksjoner sammen med forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur er de viktigste 
klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i klart oseanisk vegetasjonsseksjon, O2, en seksjon som 

er preget av vestlige vegetasjonstyper og arter, men det kan også inngå en del svakt østlige trekk 

(Moen 1998).  
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VERDIVURDERING 
 

KUNNSKAPSSTATUS FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURVERN 

Naturtype- og viltkartlegging etter DN-håndbok 13 og 11 er utført for Bø kommune, og resultatene fra 
disse undersøkelse er tilgjengelige i DNs Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn). I tillegg har 

Johansen (1997) utarbeidet en rapport om viltet i Bø kommune. Det foreligger ellers noen få arts-

registreringer i Artsdatabankens Artskart fra influensområdet. Kartfestede verdier for biologisk mang-

fold er vist i vedlegg 4.   
 

Det er ingen områder vernet etter naturmangfoldloven i influensområdet.  

 

RØDLISTEARTER 

Elvemusling (kategori VU; sårbar) er ifølge Artskart registrert i utløpsbekken fra Kobbvågvatnet. 

Opplysningen om elvemusling i utløpsbekken er hentet fra Dolmen & Kleiven (1997) og er basert på 
en muntlig kilde. Nordnorske ferskvannsbiologer undersøkte heller ikke bekken under sin kartlegging 

av elvemusling i Bø kommune i 2007 (Jørgensen & Halvorsen 2008, Morten Halvorsen, pers.medd.). 

Registreringen er derfor ikke basert på feltundersøkelser. Bekken fra Kobbvågvatnet er på det meste 2 
m bred, men stort sett 1 m og smalere. Substratet består av fjell og stein i øvre del, mens det i nederste 

del er mest grov grus. Hele bekken ble godt undersøkt i 2012 og 2013. Det ble ikke registrert elve-

musling, selv om bekken er et aktuelt habitat for arten. Utløpsbekken krysses av FV 915 omtrent 80 m 

ovenfor utløpet i sjø. I dette partiet er det bratt, og det er kun mulig for fisk å vandre oppover bekken 
på store vannføringer. Enkelte små aurer (10-15 cm) ble observert i bekken, både ovenfor og nedenfor 

fylkesveien. Dersom det tidligere har vært elvemusling i bekken, har bestanden trolig dødd ut.  

 
Under befaringen 22-23. mai 2013 ble flere rødlistede fuglearter registrert innenfor tiltaks- og influ-

ensområdet (tabell 4). Langs strandsonen i salt- og brakkvann ble fiskemåke (kategori NT; nær truet) 

og strandsnipe (NT) jevnlig observert i lite antall, og hekker med stor sannsynlighet. Disse artene 
ventes også å kunne opptre i Kobbvågvatnet fra tid til annen, men dette ble ikke bekreftet. Tre stor-

spover (NT) ble observert med fluktspill høyt over selve Kobbvågfjellet, men arten vil normalt være 

tilknyttet det åpne kulturlandskapet som blant annet finnes østover mot Eidet/Malnes. Hettemåke (NT) 

ble så vidt registrert i ytre del av Eidspollen, men hekker neppe i dette området. Ellers ble fuglefjells-
artene lomvi (kategori CR; kritisk truet), alke (VU) og lunde (VU) registret i moderat antall fiskende i 

Åsandfjorden/Eidspollen. Disse hekker trolig i Nykvåg/Nykan naturreservat ca. fem km mot nordvest. 

 
Tabell 4. Forekomster av rødlistearter i influensområdet til Kobbvågen gabbrofelt. Rødlistestatus iht. 
Kålås mfl. (2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no.  

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer Kilde 

Storspove NT (nær truet) Åsandfjorden - Eidspollen Påvirkning på habitat, 
påvirkning utenfor Norge 

Spikkeland 2013 

Strandsnipe NT (nær truet) Saltvann, brakkvann Påvirkning utenfor Norge Spikkeland 2013 

Hettemåke  NT (nær truet) Åsandfjorden - Eidspollen Menneskelig forstyrrelse, 

påvirkning utenfor Norge 

Spikkeland 2013 

Fiskemåke  NT (nær truet) Saltvann, brakkvann Påvirkning fra stedegne arter, 

menneskelig forstyrrelse, 

høsting 

Spikkeland 2013 

Lomvi CR (kritisk truet) Åsandfjorden - Eidspollen Påvirkning fra stedegne arter, 

tilfeldig mortalitet, høsting 

Spikkeland 2013 

Alke  VU (sårbar) Åsandfjorden - Eidspollen Påvirkning fra stedegne arter, 
høsting 

Spikkeland 2013 

Lunde VU (sårbar) Åsandfjorden - Eidspollen Påvirkning fra stedegne arter, 

tilfeldig mortalitet, høsting 

Spikkeland 2013 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
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For å undersøke om det finnes ytterligere biologiske forekomster av rødlistearter i influensområdet, og 

forekomster som er unntatt offentlighet (rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.), ble det sendt e-

post til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland den 22. april 2013. I svar-epost av 26. april 
2013 ble det opplyst at det foreligger informasjon om én rovfuglforekomst på nordsida av Sandvik-

kammen, men at dette er for langt unna (>2 km) til at tiltaket har virkning for denne arten. Fylkes-

mannen opplyste samtidig at etaten ikke har data fra influensområdet som ikke finnes i Naturbasen.  
 

 Temaet rødlistearter vurderes til stor verdi.   
 

 

TERRESTRISK MILJØ  

Verdifulle naturtyper  

Tiltaksområdet består i all hovedsak av åpen skrinn fastmark, og ingen naturtyper var fra før registrert 

i tiltaksområdet. Noe høystaudeskog med bjørk i tresjiktet ble registrert øst for tiltaksområdet på 

befaringen den 22. august 2013, men skogen var lite utviklet og ble ikke avgrenset som naturtype. Det 
ble imidlertid avgrenset en nordvendt kystberg og blokkmark (B04) på nordsiden av Kobbvågfjellet 

(figur 8). Lokaliteten ligger helt på nordgrensen av naturtypens utbredelse i Norge, og er derfor gitt en 

svak B-verdi, selv om lokaliteten har få oseaniske arter. Nord for Kobbvågvatnet ligger det en 
sørvendt rasmark, som muligens kvalifiserer til naturtype etter DN-håndbok 13. Rasmarken ble ikke 

undersøkt i felt, fordi den ligger utenfor selve tiltaksområdet. Det finnes også andre sørvendte urer i 

tiltaksområdet, men disse er svært små og dominert av røsslyng, noe som ikke tilsvarer til naturtypen 

jf. DN-håndbok 13. Det finnes noe lynghei i influensområdet, men kun svært små arealer, og disse ble 
heller ikke avgrenset som naturtype (kystlynghei eller boreal hei). 

 

Innerst i Kobbvågen, der bekken fra Kobbvågvatnet løper ut i sjø, ble det registrert en liten strandeng 
og strandsump (G05) med C-verdi (figur 8). De registrerte naturtypene er beskrevet nærmere i 

vedlegg 1. På bakgrunn av at det er registrert to naturtyper i influensområdet, én med B-verdi og én 

med C-verdi, vurderes naturtyper å ha middels verdi.  

 

 
 

Figur 8. Registrerte naturtyper og rødlistede fuglearter i influensområdet til Kobbvågen gabbrofelt.   
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Karplanter, moser og lav 

Øst for Kobbvågfjellet ble det registrert blåbærskog (A4) og høystaudebjørkeskog (C2) med typiske 

arter for vegetasjonstypene i feltsjiktet. Bjørk var dominerende treslag, med innslag av blant annet 

rogn. Vegetasjonen sørøst for Kobbvågfjellet (nedenfor Sinahula) bestod av blåbær-blålynghei og 

kreklinghei (S3), med bjørk og litt osp, selje og rogn i tresjiktet. Krekling dominerte i feltsjiktet, ellers 
ble bl.a. registrert skrubbær, øyentrøst, multe, myrsaulauk, sveve-art, fjellmarikåpe og flekkmarihånd.  

 

Selve Kobbvågfjellet har mye åpent berg og sparsomt vegetasjonsdekke. På nordsiden av fjellet er det 
enkelte bergvegger i øst og rasmark (avgrenset som egen naturtype). Her ble det blant annet registrert 

fjellmarikåpe, rødsildre, reinrose, gulsildre, stjernesildre, fjellfrøstjerne, fjelltistel, småbjønnskjegg, 

blåklokke, kattefot, flekkmarihånd, krekling, veronika-art, geitsvingel, lusegras, tettegras, hengeving 

og fuglevikke. Det ble også registrert en del vierarter i busksjiktet og enkelte småvokste bjørk og rogn. 
Bergveggene hadde en forholdsvis rik kryptogamflora, spesielt i øst. Det ble blant annet registrert 

putevrimose (Tortella tortuosa), bergpolstermose (Amphidium mungeoutti), skogåmemose (Gymno-

mitria obtusom), stivlommemose (Fissidens osmundoides), knippegråmose (Racomitrium fasciculare), 
bekketvebladmose (Scapania undulata), bergsotmose (Andreaea rupestris), krypsnømose (Anthelia 

juratzkana), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), heigråmose (Racomitrium lanuginosum), pute-

saltlav (Stereocaulon evolutum), skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum), grå korallav (Spaerophorus 
fragilis), storbjørnemose (Polytrichum commune), mattehutremose (Marsupella emarginata), veg-

krukkemose (Pogonatum urnigerum), begerlav-art (Cladonia sp.), kysttornemose (Mnium hornum), 

rødmesigmose (Blindia acuta), oljetrappemose (Nardia scalaris), mellav-art (Lepraria sp.), krus-

knausing (Grimmia torquata) og rabbeåmemose (Gymnomitrion concinnatum) på disse bergveggene 
(figur 9). I tillegg ble kystsotmose (Andreaea alpina), som har en sub-oseanisk utbredelse, registrert, 

men denne arten er ikke sjelden i Norge. 

 

 

 
 

 

Figur 9. Venstre: Parti av nordvendt bergvegg. Høyre: Gulsildre (øverst) og fjellfrøstjerne og rød-

sildre (nederst) på berg på nordsiden av Kobbvågfjellet.  

 
I dalsøkket nordøst for Kobbvågfjellet ble det registrert en liten fattig fastmattemyr (K3). Torvmoser 

dominerte bunnsjiktet i myra, og det ble i tillegg registrert en del krekling, multe, småtveblad, geit-

svingel, røsslyng, myrsnelle, blokkebær og lys reinlav (Cladonia arbuscula). Fra myra renner en liten 

bekk ned i Kobbvågvatnet. I østenden av Kobbvågvatnet er det noe sump- og strandvegetasjon.  
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I feltsjiktet ble det kun registrert vanlige arter som rome, mjødurt, skogstorkenebb, myrhatt og 

tepperot. Der bekken fra Kobbvågvatnet renner ut i sjø (figur 14) er det lite parti med 

sumpstrandvegetasjon (U9), som er avgrenset som naturtypen strandeng- og strandsump.  
 

På sørsida av Kobbvågfjellet, ned mot eksisterende fylkesvei, er det bratte fjellsider med alpin røss-

lynghei (S1) med en god del innslag av einer og dvergbjørk (figur 10), og en del småvokste bjørk, osp 

og rogn. Noen få steder er det små partier med rasmark. Nærmest veien ble det registrert små urterike 
partier på berghyller, med bl.a. bergfrue, rosenrot, tveskjeggveronika, rødsildre, fjellsmelle, bakkesøte, 

tepperot, blåknapp, hengeaks, ryllik, geitrams og sveve-arter.  

 
Generelt vurderes artsmangfoldet å være representativt for distriktet. Temaet karplanter, moser og lav 

har liten verdi.  

 

  
 

 

 

 

Figur 10. Øverst: Blokkmark på nordsiden av Kobbvågfjellet (t.v.) og fattigmyr nordøst for denne 
(t.h.). Nederst: Åpent berg og alpin røsslynghei sør for Kobbvågfjellet (t.v.). Kobbvågvatnet med noe 

sumpvegetasjon i sørøst (t.h.). 

 

Fugl og pattedyr 

Øyene vest for eksisterende masseuttak i Kobbvågen, Buøya, Torvøya og Småholman, er i Naturbasen 
registrert som et lokalt viktig yngleområde for gråmåke og svartbak (figur 11). På befaringen 22-23. 

mai 2013 ble det fremdeles konstatert hekkeatferd av stormåker her. I tillegg ble grågås og havørn 

observert. 
 

Fugle- og pattedyrfaunaen i tiltaks- og influensområdet består i hovedsak av vanlige arter (figur 13), 

som har en vid utbredelse i landsdelen. Fuglefaunaen knyttet til landområdene må karakteriseres som 
fattig. Det ble registrert relativt få arter, samtidig var individtettheten jevnt over lav. Løvsanger hevdet 

territorier i hele det undersøkte landområdet, unntatt den høyeste og bratteste delen av Kobbvågfjellet 

og på arealene hvor masseuttak pågår. I midtre og høyereliggende deler av terrenget var ringtrost 
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vanligste spurvefuglart. Her fantes i tillegg heipiplerke og ravn. I lavereliggende, skogdekte partier 

forekom blåstrupe, gransanger, brunsisik, rødvingetrost, jernspurv, gjerdesmett og i lite antall også 

bokfink og kjøttmeis. Lengst i sørøst ble gråtrost registrert. I tilknytning til sumpområdene mot Kobb-
vågvatnet, og videre langs utløpsbekken ned mot sjøen, forekom sivspurv.  

 

 

Figur 11. Øyene vest for eksisterende masseuttak er i Naturbasen registrert som et lokalt viktig yngle-
område for gråmåke og svartbak.   

 

Siland ble observert både i Kobbvågvatnet og i hele saltvannsdelen av tiltaksområdet. Langs sjøsiden 
fantes dessuten linerle og skjærpiplerke i lave tettheter. Kråke ble registrert nokså vanlig i hele tiltaks-

området, og ved flere anledninger ble kongeørn registrert jaktende over området.  

 

Den rikeste fuglefaunaen var knyttet til sjøarealene i sør, og selve strandsonen. Fiskemåke og strand-
snipe ble registrert på hele strekningen med intakt strandsone fra utløpsbekken fra Kobbvågvatnet til 

Eidspollen i sørøst. Langs Åsandfjorden og i Eidspollen fantes også tjeld og rødstilk. På sjø, og på 

jevnlige overflukter over land, ble det registrert gråmåke og svartbak. Ved én anledning ble også hette-
måke observert. Selve Åsandfjorden ble brukt av mindre flokker med lunde, alke og lomvi. Nærings-

søket foregikk til dels nær opp mot strandsonen i nord. På Åsandfjorden ble også observert enkelte 

individer av toppskarv og rødnebbterne. Ved øyene lenger ute i fjorden ble havørn sett flere ganger. 
Her fantes også flere par grågås. 

 

I følge lokalbefolkningen, og Artsdatabankens Artskart, skal også stokkand og ærfugl opptre regel-

messig i Eidspollen. Noe lengre ute i Åsandfjorden refererer Artskart til funn av praktærfugl, havelle, 
storskarv, teist og krykkje. I blant vil disse artene sannsynlig også kunne opptre nær opp mot tiltaks-

området i Kobbvågen. Tilsvarende vurdering gjelder funn av vanlige spurvefuglarter som skjære, 

svarttrost, rødstrupe, granmeis og grønnfink ved Gangarhaugen litt nord for Kobbvågen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Sportegn etter elg på nordsiden av Kobb-

vågfjellet. Elg skal opptre vanlig i influensområdet 

til Kobbvågen gabbrofelt. 
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Av pattedyr ble det funnet flere sportegn av elg (figur 12), som etter hvert har blitt vanlig i Bø. I følge 

Johansen (1997) opptrer også rødrev, mink, røyskatt, oter, hare, og arter tilhørende gruppene flagger-

mus, spissmus og smågnagere mer eller mindre vanlig i kommunen. I Åsandfjorden finnes steinkobbe. 
 

Generelt vurderes artsmangfoldet å være representativt for distriktet. Temaet fugl og pattedyr har liten 

verdi. 

 
Middels verdi for verdifulle naturtyper, liten verdi for karplanter, moser og lav, samt liten verdi for 

fugl og pattedyr gir middels verdi for terrestrisk miljø.  

 

 Temaet terrestrisk miljø har middels verdi.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 13. Rødnebbterne langs Åsandfjorden (øverst t.v.), kongeørn som jages av ravn over Kobbvåg-
fjellet (øverst t.h.), tjeld (midten t.v.), rødstilk (midten t.h.), lunde (nederst t.v.) langs Åsandfjorden, 

og fiskemåke (nederst t.h.). Av disse er lunde (VU) og fiskemåke (NT) rødlistet. 
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AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Kobbvågvatnet med tilhørende innløpsbekker og utløpsbekk er eneste ferskvannsforekomst innenfor 

tiltaksområdet. DN-håndbok 15 (2000) om kartlegging av ferskvannslokaliteter henviser videre til 
DN-håndbok 13 (2007) om naturtyper. Ingen slike naturtyper ble registrert på befaringene. Elveløp og 

innsjø er begge vurdert som «nær truete» naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Verdifulle 

lokaliteter vurderes derfor til middels verdi.  

 

 

 
 

 

Figur 14. Venstre: Bekken fra Kobbvågvatnet renner igjennom steinfylling, under eksisterende fylkes-

vei. Høyre: I øvre del av utløpsbekken er stein dominerende substrat (øverst), mens det er mest grov 
grus før utløpet i sjø (nederst). Før utløpet renner bekken i naturtypen strandeng og strandsump.   

 
Fisk og ferskvannsorganismer 

Kobbvågvatnet er et lite tjern, hvor aure er eneste kjente fiskeart. Utløpsbekken er på det meste 2 m 

bred, men stort sett 1 m og smalere. Substratet består av fjell og stein i øvre del, mens det nederste er 

mest grov grus. Like før utløpet renner bekken gjennom sumpvegetasjon (figur 14). Utløpsbekken 

krysses av FV 915 omtrent 80 m oppstrøms utløpet i sjø. I dette partiet faller bekken bratt, og det er 
kun mulig for fisk å vandre ovenfor fylkesveien på store vannføringer. Enkelte små aurer (10-15 cm) 

ble observert i bekken på begge befaringene, både ovenfor og nedenfor fylkesveien. Bekken har utløp 

i et lite bløtbunnsområde, som delvis er avstengt av masser fra eksisterende steinbrudd (se figur 15). 
Bekken er uegnet som leveområde for større fisk, og er dårlig egnet som gyte- eller oppvekstområde 

for anadrom fisk. Det er ikke forhold som tilsier at influensområdet har verdier for andre ferskvanns-

organismer utover det som er vanlig for tilsvarende bekker i regionen. Fisk og ferskvannsorganismer 
har liten verdi. Elvemusling diskuteres i eget kapittel om rødlistearter.  

 

Middels verdi for verdifulle lokaliteter og liten verdi for fisk og ferskvannsorganismer gir liten til 

middels verdi for akvatisk miljø.  
 

 Temaet akvatisk miljø har liten til middels verdi.  
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Figur 15. Bekken fra Kobbvågvatnet renner ut i et lite bløtbunnsområde, som delvis er berørt av 
masser fra steinbruddet (til venstre i bildet). Naturtypen strandeng- og strandsump er registrert her.    

 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER  

I tabell 5 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert.  

 

Tabell 5. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til Kobbvågen gabbrofelt. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   Rødlistearter   Flere fuglearter: Lomvi (CR), alke (VU), lunde (VU), storspove 

(NT), strandsnipe (NT), hettemåke (NT) og fiskemåke (NT). 
----------------------- 

                                 

Terrestrisk miljø    Én nordvendt kystberg og blokkmark med B-verdi og en 
strandeng- og strandsump med C-verdi. Enkelte artsrike partier, 

men i hovedsak fattig vegetasjon. Fugle- og pattedyrfaunaen 

består i hovedsak av vanlige arter med vid utbredelse. 

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

Akvatisk miljø  Kun aure i Kobbvågvatnet. Ingen gyte- eller oppvekstforhold for 

anadrom fisk i utløpsbekken. 
----------------------- 

          



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1740  24 

 
 

VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET  
 

 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 

naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne konsekvens-
utredningen (§ 8). «Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldloven gir 

imidlertid rom for at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk mangfold og 

mangfoldets verdi være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning. Siden konsekvensen 

av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vises til en egen diskusjon av dette i kapittelet 

«om usikkerhet» senere i rapporten.  

 

Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til belastningene på økosystemene og 

naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Det er foreslått konkrete og generelle avbøtende 
tiltak, som tiltakshaver kan gjennomføre for å hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet (§ 11). 

Ved bygging og drifting av tiltaket skal skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller 

avgrenses, og en skal ta utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som gir de beste 
samfunnsmessige resultat ut fra en samlet vurdering av både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 

 

GENERELT OM VIRKNINGER AV UTVIDELSEN 

Det første uttaket av gabbro i Kobbvågen ble gjort i 1989 av Statens Vegvesen. Kobbvågen Knuseverk 

AS overtok anlegget i 2001. En utvidelse av eksisterende steinbrudd vil i hovedsak omfatte en forleng-

et driftsperiode og en økning av steinbruddets areal. Årlig uttak av stein planlegges dessuten økt fra 
dagens 300 000 - 400 000 tonn til 1.0 - 1.5 mill. tonn. 

 

En utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt vil ha kunne ha følgende virkninger på naturmiljø:  
 

 Økt avrenning fra anleggsområde av steinstøv til omgivelsene 

 Økt avrenning av sprengstoffrester til omgivelsene 

 Arealbeslag i området for det utvidete steinbruddet 

 Habitatfragmentering/barrierevirkning for viltet 

 Sprengningsarbeid, foredling og uttransportering av massene skaper rystinger og forstyrrer 

fugl og pattedyr. Den negative virkningen vil være størst i hekke-/yngleperioden om våren. 

 

Det skilles ikke på anleggs- og driftsfase i konsekvensvurderingen av dette tiltaket.  
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for 
influensområdet. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede er påvirket av 

tekniske inngrep, og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på tidspunkt for 

utarbeidelse av konsekvensvurderingen.   
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Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange sammen-

henger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk mangfold er 

gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel årsnedbør og temp-
eratur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. Disse viser høyere 

temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Det diskuteres også om snømengdene vil øke i høy-

fjellet ved at det kan bli større nedbørmengder vinterstid. Dette kan gi større vårflommer, samtidig 

som et «villere og våtere» klima også kan resultere i større og hyppigere flommer gjennom sommer og 
høst. Skoggrensen innenfor tiltaks- og influensområdet forventes også å bli noe høyere over havet, og 

vekstsesong kan bli noe lenger.  

 
Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke forholdene for de elvenære 

organismene. Lenger sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av 

ferskvannsorganismer, og vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for en 
del ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert. Dette kan i neste omgang få konsekvenser for 

fugl og pattedyr som er knyttet til vann og vassdrag. Redusert islegging av elver og bekker, og kortere 

vinter, vil også påvirke hvordan dyr på land kan utnytte vassdragene. Bestander av fossekall vil kunne 

nyte godt av mildere vintrer med lettere tilgang til næringsdyr i vannet dersom isleggingen reduseres. 
Milde vintrer vil således kunne føre til bedre vinteroverlevelse og større hekkebestand for denne arten. 

 

Videre har reduserte utslipp av svovel i Europa medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge 
har avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned. Følgen av dette er bedret 

vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i 

uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det observert en bedring i det akvatiske miljøet med 
gjenhenting av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og bedret rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann 

viser en klar positiv utvikling, mens endringene i innsjøfaunaen er mindre (Schartau mfl. 2009). 

Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo.  

 
Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer i området som vil påvirke noen av deltemaene rød-

listearter, terrestrisk miljø, eller akvatisk miljø de nærmeste årene. Eksisterende virksomhet tilknyttet 

Kobbvågen gabbrofelt, med tilhørende støy, arealinngrep og forurensing, gjør at 0-alternativet 
vurderes å ha liten negativ konsekvens (-) for det biologiske mangfoldet knyttet til influensområdet. 

 

RØDLISTEARTER 

Det er først og fremst framtidige arealbeslag som vil ha virkning for rødlistearter, da det allerede er en 

del støy og trafikk i området i forbindelse med eksisterende drift av steinbruddet. De fleste registrerte 

rødlistearter er sjøfugler (kategori CR, VU og NT) som er knyttet til Åsandfjorden og ytre Eidspollen. 

Virkningene for disse artene vil være ubetydelig til liten negativ. Kun strandsnipe (NT), og i noen grad 
fiskemåke (NT), er knyttet til selve strandsonen, og dermed landarealene, i tiltaksområdet. For disse 

artene vil ytterligere arealbeslag og støy/trafikk være negativt. Både strandsnipe og fiskemåke er imid-

lertid vanlige arter i regionen, og i Norge. Storspove (NT) ble mer tilfeldig observert med fluktspill 
over tiltaksområdet, og vil ikke bli berørt av tiltaket. Elvemusling (VU) ble ikke registrert i utløps-

bekken fra Kobbvågvatnet. Samlet gir tiltaket middels negativ virkning på rødlistearter, og da først og 

fremst på grunn av tap av leveområder for rødlistearter i strandsonen. 
 

 Tiltaket gir middels negativ virkning på rødlistearter.  

 Stor verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for rødlistearter. 

 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Naturtypen nordvendt kystberg og blokkmark (B04) ligger i sin helhet innenfor planlagt utvidelse av 

steinbruddet. På sikt vil derfor hele lokaliteten gå tapt. Strandeng- og strandsumpen innerst i 
Eidspollen blir i liten grad berørt av tiltaket. Tiltaket gir stor negativ virkning for verdifulle 

naturtyper.  
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Karplanter, moser og lav 

For karplanter, moser og lav vil den største virkningen være arealbeslag i form av vegbygging, spreng-

ningsarbeid og uttak av stein, der de naturlige habitatene blir dramatisk endret. For landarealet som 

blir sprengt bort, vil endringen være fullstendig, siden alt toppdekke med vegetasjon blir fjernet. De 

fleste av disse arealbeslagene blir permanente, men enkelte deler av anleggsområdene kan muligens 
revegeteres på sikt. Virkningen for karplanter, moser og lav vurderes å være stor til middels negativ.  

 

Fugl og pattedyr  

Fugle- og pattedyrfaunaen i influensområdet består i hovedsak av vanlige og vidt utbredte arter. Areal-

beslagene medfører direkte tap av leveområde for landfauna, og vil i tillegg skape fysiske barrierer. 
Tiltaket medfører også en del støy og trafikk som kan være forstyrrende for fugl og pattedyr, spesielt i 

yngleperioden. I blant vil dette også gjelde arter tilknyttet sjøområdene. Siden det allerede er forstyrr-

elser i planområdet i forbindelse med eksisterende drift, vurderes utvidelsen å ha middels negativ 

virkning for fugl og pattedyr. For diskusjon av rødlistearter, se eget kapittel. 

 

En utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt vurderes å gi stor negativ virkning for verdifulle naturtyper, 

stor til middels negativ virkning på karplanter, moser og lav og middels negativ virkning på fugl og 
pattedyr. Samlet gir dette stor til middels negativ virkning for terrestrisk miljø.   

 

 Tiltaket gir stor til middels negativ virkning på terrestrisk miljø. 

 Middels verdi og stor til middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for 

terrestrisk miljø. 

 

AKVATISK MILJØ  

Kobbvågvatnet ligger innenfor influensområdet til steinbruddet og vil bli berørt av driften gjennom til-

førsler av steinstøv via avrenning og luft. Over tid forventes det å skje en viss nedslamming og endring 
av habitat for ferskvannsorganismer i denne innsjøen. Tiltaket medfører ingen direkte arealbeslag i 

vannforekomster, men ny trasé for FV 915 forventes å gi endrete hydrologiske forhold i Kobbvåg-

vatnet. Det var lite spor etter eksisterende virksomhet i vannforekomstene, og virkningen av den plan-

lagte utvidelsen vurderes som liten til middels negativ for akvatisk miljø.  
 

 Tiltaket gir liten til middels negativ virkning på akvatisk miljø. 

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

for akvatisk miljø.  

 

SAMLET VURDERING  

En oversikt over verdi, virkning og konsekvens for de ulike fagtemaene er presentert i tabell 6.  
 

Tabell 6. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt.  

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

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

Rødlistearter  ----------------------- 
                                  

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

Middels negativ (--) 

Terrestrisk miljø  ----------------------- 
                     

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

Middels negativ (--) 

Akvatisk miljø  ----------------------- 
            

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

Liten negativ (-) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

PATTEDYR OG FUGL 

Omfattende sprengningsarbeid i randsonene av uttaksområdet bør, så langt det er praktisk mulig, 

begrenses i yngleperioden for fugl og pattedyr, dvs. i perioden (mars) april - juli. 

 

VASSDRAG 

Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene, ved at det ikke 

slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 

er viktig av avløpet fra eventuelle tunneler ikke føres direkte til vassdraget, men går via sandfangdam.  
 

AVFALL OG FORURENSNING 

Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Anleggsvirksomheten kan forårsake ulike typer 

forurensning. Faren for forurensning er i hovedsak knyttet til; 1) fjellarbeid, 2) transport, oppbevaring 

og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier, og 3) sanitæravløp. Søl eller større utslipp av olje og 

drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles 
opp dersom det oppstår lekkasje. Videre bør det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes 

hvis uhellet er ute. 
 

 

 

USIKKERHET 

 

I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  

 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Tiltaksområdet var lett tilgjengelig og det var gode værforhold under begge befaringene. Det var i stor 
grad mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet. Det ble ikke registrert 

rødlistede kryptogamer på befaringene, og potensialet for nye funn vurderes som lite, basert på 

forholdene i tiltaksområdet. Datagrunnlaget for verdivurderingen vurderes samlet å være godt.   
 

KONSEKVENSVURDERING 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 
mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke 

forhold. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil usikkerhet i 

enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut. Konsekvensviften vist til i 
metodekapittelet, medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større 

usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. 

For biologiske forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirk-

ning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens. 
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For å redusere usikkerhet i tilfeller med et moderat kunnskapsgrunnlag om virkninger av et tiltak, har 

vi generelt valgt å vurdere virkning «strengt». Dette vil sikre en forvaltning som skal unngå vesentlig 

skade på naturmangfoldet etter «føre var prinsippet», og er særlig viktig der det er snakk om biologisk 
mangfold med stor verdi. Det er knyttet lite usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens i 

denne rapporten.  

 

 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 

 
Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på befaringene av tiltaksområdet den 22. august 

2012 og 22-23. mai 2013. Datagrunnlaget vurderes som godt og det vil ikke være behov for oppfølg-

ende undersøkelser eller overvåkning tilknyttet utvidelsen av Kobbvågen gabbrofelt.  
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VEDLEGG 
 

 

VEDLEGG 1: Naturtypebeskrivelser 
 

Kobbvågfjellet Nordvendt kystberg og blokkmark (B04) 

 

Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 32V 724250 7635792  

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 22. august 
2012.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Kobbvågfjellet ligger vest for Eidet i Bø kommune, Nordland, på 
nordsida av Åsandfjorden. På nordsida av fjellet er det blokkmark og små vertikale bergvegger. 

Berggrunnen består av gabbro.   

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er nordvendt kystberg og blokkmark med 

moserik fjellheiutforming, B0403.   

 

Artsmangfold: Det meste av lokaliteten bestod av åpen mark, men med en del vierarter i busksjiktet 
og enkelte småvokste bjørk og rogn. På berg og i rasmark ble det registrert blant annet fjellmarikåpe, 

rødsildre, gulsildre, stjernesildre, småbjønnskjegg, fjellfrøstjerne, fjelltistel, blåklokke, kattefot, 

flekkmarihånd, krekling, veronika-art, geitsvingel, lusegras, tettegras, hengeving og fuglevikke i 
feltsjiktet. Bergveggene hadde en forholdsvis rik kryptogamflora, spesielt i øst. Det ble blant annet 

registrert putevrimose (Tortella tortuosa), bergpolstermose (Amphidium mungeoutti), skogåmemose 

(Gymnomitria obtusom), stivlommemose (Fissidens osmundoides), knippegråmose (Racomitrium 

fasciculare), bekketvebladmose (Scapania undulata), bergsotmose (Andreaea rupestris), krypsnømose 
(Anthelia juratzkana), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), heigråmose (Racomitrium 

lanuginosum), putesaltlav (Stereocaulon evolutum), skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum), grå 

korallav (Spaerophorus fragilis), storbjørnemose (Polytrichum commune), mattehutremose 
(Marsupella emarginata), vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), begerlav-art (Cladonia sp.), 

kysttornemose (Mnium hornum), rødmesigmose (Blindia acuta), oljetrappemose (Nardia scalaris), 

mellav-art (Lepraria sp.), krusknausing (Grimmia torquata) og rabbeåmemose (Gymnomitrion 
concinnatum). I tillegg ble kystsotmose (Andreaea alpina), som har en sub-oseanisk utbredelse, 

registrert. Arten er typisk for naturtypen, men den er ikke sjelden i Norge. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt.  

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    

 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 

Verdivurdering: Det avgrensa lokaliteten er forholdsvis typisk for naturtypen, men mangler en del av 
de typiske oseaniske artene. Lokaliteten er registrert helt på nordgrensen av naturtypens utbredelse i 

Norge, og er forholdsvis artsrik noe som gjør at den vurderes som viktig (B-verdi). Ingen rødlistearter 

ble registrert.  
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Kobbvågen Strandeng- og strandsump (G05) 

 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 32V 723842 765819  

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 22. august 
2012.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i Kobbvågen, vest for Eidet i Bø kommune, 

Nordland, på nordsida av Åsandfjorden. Naturtypen finnes i en skjermet vik, og utløpsbekken fra 
Kobbvågvatnet renner igjennom lokaliteten. Enkelte store steiner finnes i strandsonen og spredt i enga, 

men dominerende substrat er grus og leire.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er strandeng- og strandsump med 

utformingen skjermede strandsumper (G0504). Vegetasjonstypen er i hovedsak sumpstrand (U9). 

 

Artsmangfold: I strandenga ble det blant annet registrert tepperot, skogstorkenebb, bekkeblom, 
vendelrot, mjødurt, sveve-art, fjøresaulauk, marikåpe-art, småengkall, myrsnelle, fjæresivaks, 

blåklokke, slåttestarr, finnskjegg, myrfiol og blåknapp. Det ble i tillegg registrert røsslyng og einer i 

feltsjiktet og spredte innslag av blant annet bjørk, einer og vier-arter i busksjiktet.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt.  

 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    

 

Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 
Verdivurdering: Lokaliteten er intakt og med et variert artsinnhold. Typisk for lokaliteten er innslag 

av både myr-, strand- og skogsarter. Lokaliteten er liten og vurderes å være lokalt viktig (C-verdi).  

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1740  32 

VEDLEGG 2: Sporlogg fra befaring av Linn Eilertsen den 21-22. august 2012 

 

 
 

 

 

VEDLEGG 3: Sporlogg fra befaring av Ole Kristian Spikkeland den 22-23. mai 2013 
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VEDLEGG 4: Verdier for biologisk mangfold i influensområdet 

 

 


