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FORORD 
 
Jomarka AS har, på vegne av Jomarka Eiendom AS, søkt om å bygge et nytt småbåtanlegg sør for 
eksisterende småbåthavn i Eidsvågen, Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke. Småbåtanlegget 
ligger innenfor godkjent regulering av småbåtanlegg i Eidsvågen, men i en del som er unntatt 
rettsvirkning. Fylkesmannen har frarådet å gi dispensasjon til anlegget, og viser videre til KU-
forskriftene og at det må gå klart fram av saksutredningen hvordan prinsippene i naturmangfoldloven 
er vurdert og tatt hensyn til.  
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Jomarka AS, utarbeidet en konsekvensutredning for 
temaet marint biologisk mangfold for dette prosjektet, basert på foreliggende kunnskap, samt 
feltundersøkelse utført den 20. september 2013 av M. Sc. Hilde Eirin Haugsøen. Rapporten 
tilfredstiller kravene i naturmangfoldlovens kapittel II, §§8-12. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Lesley Robinson og Jomarka Eiendom AS for oppdraget og Henning 
Hovseth for god hjelp under feltutførelsen. Sedimentanalyser er gjort av det akkrediterte labratoriet 
Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. Bergen. Guro Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, og det 
akkrediterte selskapet Marine Bunndyr AS ved cand. scient. Øystein Stokkland har artsbestemt 
bunndyr.  
 

Bergen, 22. januar 2014 
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SAMMENDRAG 
 
HAUGSØEN, H.E. & J. TVERBERG 2014. Hovlia småbåthavn, Ålesund kommune. 

Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold.  Rådgivende Biologer AS, rapport 1842, 
35 sider, ISBN 978-82-8308-045-2. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Jomarka AS utarbeidet en konsekvensutredning for 
marint biologisk mangfold i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for et småbåtanlegg i 
Eidsvågen i Ålesund kommune, Møre og Romsdal. Vurderingene bygger på foreliggende informasjon 
samt egen feltbefaring i influensområdet den 20. september 2013.  
 
TILTAKET 
 
Jomarka AS har, på vegne av Jomarka Eiendom AS, søkt om å bygge et nytt småbåtanlegg sør for 
eksisterende småbåthavn i Eidsvågen. Det er søkt plass til totalt 230-240 båter i Eidsvågen, som 
inkluderer private brygger, allerede etablerte anlegg og anlegg som ikke er etablert. Eksisterende 
småbåtanlegg utgjør det størst arealbeslag i planområdet, gjenstående tiltak er å etablere 
småtbåtanlegg med kai og brygge i planområdet i sør (figur 2). Den allerede etablerte utfyllingen med 
kai, nøst og flytebrygge ved Hovlia småbåthavn, har en kapasitet til 108 båtplasser og 40 nøst. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
Planområdet ligger i Eidsvågen på Ellingsøy, Ålesund kommune, i en beskyttet poll som er tilknyttet 
Ellingsøyfjorden. I sørlige del av Eidsvågen krysser en motorvei innløpet til Eidsvågen, og motorveien 
ligger også i relativt kort avstand til strandlinjen. 
 
Rødlistearter 
Det foreligger ingen registreringer av marine rødlistearter i Artsdatabankens Artskart eller 
Miljødirektoratets Naturbase. Det ble heller ikke registrert marine rødlistearter i litoralen og 
sublitoralen i tiltaks- og influensområdet ved befaring den 20. september 2013. 

• Rødlistearter har liten verdi.  
 
Naturtyper 
Eidsvågen tilsvarer naturtypen poll (I05), som på grunn av menneskelig påvirkning og utstrekning er 
vurdert å ha C-verdi.  
 
Den undersøkte litoralsonen ved Hovlia småbåthavn i Eidsvågen besto i hovedsak av vanlige 
forekommende naturtyper som stein- grus og sandstrand (S6), konstruertbunn og mark i fjæresonen 
(S1) og strandberg (S5), dette er også gjennomgående for tiltaks- og influensområdet. Det ble også 
registrert et lite bløtbunnsområde i strandsonen (I08), som er en prioritert naturtype og er vurdert å ha 
C-verdi. 
 
I den undersøkte sublitoralsonen ble det registrert vanlige naturtyper som mellomfast eufotisk 
saltvannsbunn (M13), annen fast hardbunn (M11), konstruert saltvannsbunn (M1) og mellomfast løs 
eufotisk saltvannsbunn (M15- M13). Grunntypen ålegraseng (M15-3) med en utrekning på opptil 20 
daa ble registrert ca. 100 m sørøst for tiltaksområdet. Ålegrasseng er en viktig naturtype, men 
lokaliteten når ikke opp til økologiske kriterier for svært viktig og viktig og vurderes som lokalt viktig 
(C-verdi).  
 

• Naturtyper har middels verdi.  
 
Artsmangfold 
Artsmangfoldet i tiltaksområdet og influensområdet som er tilknyttet til naturtypene bløtbunnsområde 
i strandsone, ålegraseng og poll er vurdert som rikt. Artsmangfoldet tilknyttet til de resterende 
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naturtypene er vanlig forekommende.  
Artsmangfoldet i tiltaks- og influensområdet til Hovlia småbåthavn er vurdert å ha middels verdi. 
 

• Artsmangfold har middels verdi.  
 
VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERING  
 
Forholdet til Naturmangfoldloven 
Kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldlovens § 8, vurderes som godt, og naturmangfoldet er 
tilstrekkelig kartlagt innenfor tiltaks- og influensområdet, slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til 
anvendelse (§ 9). 
 
0-alternativet 
Klimaendringer ved økende temperatur vil kunne ha liten negativ konsekvens for marint biologisk 
mangfold. Trenden fra de siste ti årene, der populasjonen av sukkertare langs Vestlandskysten stedvis 
har hatt en variabel rekruttering og periodevis dramatisk nedgang, samt en økning av sørlige 
rødalgearter vil sannsynligvis fortsette ved økende temperaturer.  
 

• 0-alternativet vil ha liten negativ virkning på marint biologisk mangfold ved Hovlia 
småbåthavn.  

• Liten negativ virkning og middels verdi gir liten negativ konsekvens (-).  
 
Rødlistearter 
Ingen rødlistearter er registrert i tiltaks- og influensområdet og tiltaket får ingen virkning for dette 
temaet.  

• Liten verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) i både anleggs- og driftsfasen. 
 
Naturtyper 
Området Eidsvågen kan kategoriseres som den prioriterte naturtypen poller (I05) jf. DN håndbok 19. 
De fleste naturtypene i litoralen som ble registrert er vanlig forekommende bortsett fra naturtypen 
bløtbunnsområder i strandsonen (I08) med utformingen makkfjære (I0802) som er vurdert å ha C-
verdi. I sublitoralen ble det også registrert vanlig forekommende naturtyper, men også naturtypen 
ålegraseng (I11) på ca. 20 daa. 
 

• Middels verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) i anleggsfasen. 
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) i 

driftsfasen 
 
Artsmangfold 
 
Arealbeslagene fører til tap av leveområde for flora og fauna i øvre strandsone med grus-, stein- og 
sandstrand og bløtbunnsområde i strandsone, som vil bli endret fullstendig. For område med hardbunn 
vil overflate på kai og slipp kunne ligne på opprinnelig substrat og en vil ha mulighet for 
rekolonisering av vanlig forekommende arter. Utover selve arealbeslaget, vil det være ubetydelig 
virkning for marint biologisk mangfold i driftsfasen. De samlete arealinngrepene i dette prosjektet er 
moderat til små, og virkningene på det biologiske mangfoldet er derfor også moderat til små.  
Anleggsfasen vil ha ubetydelig virkning, siden det ikke blir særlig avrenning fra anleggsområdene til 
sjø.  
 

• Middels verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) i anleggsfasen. 
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) i 

driftsfasen 
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Samlet vurdering 
 

 
 
AVBØTENDE TILTAK  
 
Det er ikke behov for videre avbøtende tiltak ved gjennomføring av planlagt utbygging, utover at 
avrenning fra sprengsteinmasser og anleggsområder til sjø må begrenses.  
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HOVLIA SMÅBÅTHAVN 
 
Jomarka AS har, på vegne av Jomarka Eigedom AS, søkt om å bygge et nytt småbåtanlegg sør for 
eksisterende småbåthavnen i Eidsvågen (figur 1). Det er søkt plass til totalt 230-240 båter i Eidsvågen, 
som inkluderer private brygger, allerede etablerte anlegg og båtplasser som ikke er etablert (figur 2). 
Småbåtanlegget ligger delvis innenfor godkjent regulering av småbåtanlegg i Eidsvågen, men også i 
en del som er unntatt rettsvirkning, detaljregulering er under bearbeiding. Fylkesmannen har frarådet å 
gi dispensasjon til anlegget, og viser videre til KU-forskriftene og at det må gå klart fram av 
saksutredningen hvordan prinsippene i naturmangfoldloven er vurdert og tatt hensyn til. Deler av 
området som allerede er utfylt og i bruk er illustrert i figur 2 under fase 1, og gjenværende tiltak er 
illustrert som fase 2. 
 

 

Figur 1. Plangrense for omsøkt småbåtanlegg i Eidsvågen i Ålesund kommune, plantegning er hentet 
fra Nordplan AS. 
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Figur 2. Kart over tidligere omsøkt og godkjent byggefase 1 (i gult), samt område unntatt 
rettsvirkning (fase 2, i blått) hvor det til sammen er søkt plass til 30 båter. Kartgrunnlag hentet fra 
http://norgeibilder.no, og illustrasjoner utarbeidet fra plantegning fra Nordplan AS. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
DATAGRUNNLAG 
 
Denne rapporten 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 tiltaksområdet utført av 
Hilde Eirin Haugsøen den 20. september 2013. 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 1). 
 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 
(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

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

 
TRE-TRINN KONSEKVENSVURDERING 
 
Miljøkonsekvensutredninger (KU) blir utført etter en standardisert tre-trinns prosedyre omtalt i Statens 
veivesens Håndbok 140 om konsekvensutredninger (2006). Framgangsmåten er utviklet for å gjøre 
analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  
 
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 

 
Marint biologisk mangfold omhandler rødlistearter, naturtyper og artsforekomster. Kriterier og kilder 
for verdisetting av de ulike deltemaene fremgår av tabell 2, der kilder for verdisettingen også er gitt. 
Verdisettingen av naturtyper bygger i hovedsak på håndbøker og veiledere utgitt av Direktoratet for 
Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet); DN-håndbok 19 – kartlegging av marine naturtyper, men også 
delvis på NiN-systemet (Halvorsen 2009) med rødliste for naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011). 
Verdisettingen av rødlistearter følger den norske rødlisten for arter (Kålås mfl. 2010). Nomenklaturen, 
samt norske navn, følger Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no).  
 
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). 
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 Virkning 

   Stor neg.                 Middels neg.                    Liten / ingen                Middels pos.                  Stor pos. 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 � Eksempel 

 
 
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. 
 
Tabell 2. Kriterier for verdisetting av ulike av de ulike elementene for marint biologisk mangfold. 

Tema Liten verdi  Middels verdi Stor verdi 

Rødlistearter  
Norsk Rødliste 2010 
Kålås mfl. (2010). 
Bern liste II og Bonn liste I 

� Leveområde for andre 
arter 
 

� Leveområde for 
rødlistede arter i 
kategoriene nær truet 
(NT) og sårbar (VU)  

� Leveområde for rødlistede arter i 
kategoriene sterkt truet (EN) 
eller kritisk truet (CR)  

� Område med forekomst av flere 
rødlistearter 

� Arter på Bern liste II og Bonn 
liste I 

Naturtyper 
DN-håndbok 19, Statens 
vegvesen –håndbok 140 
(2006), Lindgaard & Henriksen 
(2011), Halvorsen (2009).  

� Område med biologisk 
mangfold som er 
representativt for 
distriktet 

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

 

� Naturtyper med verdi A  
    (etter DN-håndbok 19) 

 

Artsmangfold 
Kilder: DN-håndbok 19, 
Statens vegvesen –håndbok 
140 (2006), 
 

� Område med arts og 
individmangfold som er 
representativ for 
distriktet. 

� Område med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 
 

� Område med stort artsmangfold 
i nasjonal målestokk 
 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1842 12

 Figur 3. ”Konsekvensviften”. 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). 

 
 

KARTLEGGING/FELTUNDERSØKELSER 
 
Undersøkelser av litoral- og sublitoralsonen ved Hovlia småbåthavn i Eidsvågen den 20. september 
2013, omfattet kartlegging av naturtyper, samt semikvanititativ kartlegging av flora og fauna i henhold 
til NS-EN ISO 19493:2007 ”Vannundersøkelse – Veiledning for marinbiologisk undersøkelse på 
litoral og sublitoral hardbunn”. Det ble utført en befaring langs store deler av reguleringsområdet og 
mer inngående undersøkelser i tiltaksområdet (figur 4). I følge standarden skal flest mulige naturlige 
forhold som kan påvirke samfunnet i strand- og sjøsonen kontrolleres. Ulike parametere bør 
registreres, mellom annet bølgeeksponering, substrattype, himmelretning og helningsvinkel (tabell 3).  
 
Tabell 3. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype (L = litoralt, S = sublitoralt) for 
undersøkt område ved Hovlia småbåthavn 20. september 2013. 
 

Område Hovlia småbåthavn 
Posisjon nord 62° 29, 952' 
Posisjon øst 6° 13, 324' 
Himmelretning Sørøst 
Hellingsvinkel 10° 
Eksponering Liten 
Substrat (L/S) Sand, silt og grus. Fjellvegg med rullestein. 
 
I et avgrenset område ble det utført en semikvantitativ analyse av litoralsonen og øvre deler av 
sublitoralsonen (strand-og sjøsone). Det ble målt opp en horisontal bredde langs 8 m av stranden, 
undersøkelsesarealet skal være minst 8 m2. Fastsittende makroalger og dyr (> 1 mm) ble undersøkt ved 
å registrere antall arter og dekningsgrad etter en 4-delt skala for hver art. Mobile dyr og større 
fastsittende dyr ble angitt i antall individ, mens alger og mindre dyr ble angitt som dekningsgrad. 
Undersøkelsene i strandsonen blir utført ved lavvann. Dersom en art ikke lar seg identifisere i felt, ble 
prøven tatt med for senere identifisering ved hjelp av lupe eller mikroskop. Som grunnlag for 
artsbestemmelse er blant annet "Norsk algeflora” (Rueness 1977) og ”Seaweeds of the British Isles” 
(Maggs & Hommersand 1993) benyttet.   
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Ved semikvantitativ kartlegging av sublitorale forhold ble det utført fridykking langs 8 m av 
strandkanten, der alle makroskopiske, fastsittende alger og dyr i 0-3 meters dybde ble registrert. 
Dominerende arter og spesielle naturtyper ble fotografert og registrert, samt retning og geografiske 
koordinater. I tillegg til artsregistrering, ble forekomsten (mengden) anslått etter følgende gradering 
(tabell 4). 
 

Tabell 4. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ analyse av flora og fauna i litoral og 
sublitoralsonen.  

Mengde Dekningsgrad i % (alger og dyr) Antall individ per m2 
Dominerende 4 <80 >125 
Vanlig 3 20-80 20-125 
Spredt forekomst 2 5-20 5-20 
Enkeltfunn  1 <5 <5 
Ikke til stede 0 0 0 

 

1

BUNNDYR

SEDIMENT

 
Figur 4. Oversiktsbilde av område for kartlegging av litoral og øvre sublitoral (gul trekant), samt 
stasjon for prøvetaking av bunndyr (lilla sirkel), sediment (grønn trekant) i Eidsvågen og befart 
sublitoral og litoral ved Hovlia småbåthavn i Eidsvågen (stiplet linje). Flyfoto fra 
http://kart.kystverket.no. 
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MARIN BLØTBUNNSFAUNA 
 
For undersøkelse av bløtbunnfauna ble to parallelle sedimentprøver tatt med en 0,1 m2 stor vanVeen-
grabb på en stasjon i tiltaksområdet. Sedimentet i prøvene fra de to parallellene ble vasket gjennom en 
rist med hulldiameter på 1 mm, og gjenværende materiale ble fiksert med formalin tilsatt bengalrosa 
og tatt med til lab for utsortering av fauna.  
 
Det utføres en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av makrofauna (dyr større enn 1 mm). 
Vurderingen av bunndyrsammensetningen gjøres på bakgrunn av diversiteten og forekomst av 
ømfintlige eller tolerante arter i prøven. Diversitet omfatter to forhold, artsrikdom og jevnhet, som er 
en beskrivelse av fordelingen av antall individer pr art. Det blir brukt fire ulike indekser for å sikre 
best mulig vurdering av tilstanden på bunndyr (tabell 5). To av indeksene, Shannon Wieners indeks 
og indikatorartsindeksen blir nærmere beskrevet nedenfor.  
 
Tabell 5. Oversikt over klassegrenser for ulike bunndyrindekser (veileder 02:13). 
  

Indikativ parameter 
 

I 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

NQI1 0,82-0,9 0,63-0,82 0,49-0,63 0,31-0,49 <0,31 
H’ 4,8-5,7 3,0-4,8 1,9-3,0 0,9-1,9 <0,9 
ES100 34-50 17-34 10-17 5-10 <5 
ISI2012 9,6-13 7,5-9,6 6,1-7,5 4,2-6,1 <4,2 
NSI 25-31 20-25 15-20 10-15 0-10 
DI 0-0,30 0,30-0,44 0,44-0,60 0,60-0,85 0,85-2,05 

 
Komponentene artsrikdom og jevnhet er sammenfattet i Shannon-Wieners diversitetsindeks (Shannon 
& Weaver 1949), og denne er brukt for å angi diversitet for de ulike prøvene: 

  s 
H’ = -∑pi log2 pi 

 i=1 
 
der pi = ni/N, og ni = antall individer av arten i, N = totalt antall individer og S = totalt antall arter. 
 
Dersom artsantallet er høyt, og fordelingen mellom artene er jevn, blir verdien på denne indeksen (H’) 
høy. Dersom en art dominerer og/eller prøven inneholder få arter blir verdien lav. Prøver med jevn 
fordeling av individene blant artene gir høy diversitet, også ved et lavt artsantall. En slik prøve vil 
dermed få god tilstandsklasse selv om det er få arter (Molvær m. fl. 1997). Diversitet er også et dårlig 
mål på miljøtilstand i prøver med mange arter, men hvor svært mange av individene tilhører en art. 
Diversiteten blir lav som følge av skjev fordeling av individene (lav jevnhet), mens mange arter viser 
at det er gode miljøforhold. Ved vurdering av miljøforholdene vil en i slike tilfeller legge større vekt 
på artsantallet og hvilke arter som er til stede enn på diversitet.  
 
Jevnheten av prøven er også kalkulert, ved Pielous jevnhetsindeks (J): 
 

J   = 
H’ 

H’max 
 
der H’max = log2s = den maksimale diversitet som kan oppnås ved et gitt antall arter, S. 
 
Det er etablert et klassifiseringssystem basert på forekomster av sensitive og forurensningtolerante 
arter (Rygg 2002, se tabell 5). En indikatorartsindeks (ISI = Indicator species index) kan vurdere 
økologisk kvalitet på bunnfauna på grunnlag av ulike arter sin reaksjon på ugunstige miljøforhold. 
Arter som er sensitive for miljøpåvirkninger har høye sensitivitetsverdier, mens arter med høy 
toleranse har lave verdier. Indikatorindeksen er et gjennomsnitt av sensitivitetsverdiene til alle artene 
som er til stedes i prøven. Den forurensningtolerante flerbørstemakken Capitella capitata har for 
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eksempel en sensitivitetsverdi på 2,46, mens flerbørstemarken Terebellides stroemi, som en vanligvis 
finner i upåvirkede miljø, har en sensitivitetsverdi på 9,5.  
 
Geometriske klasser 
Da bunnfaunaen identifiseres og kvantifiseres kan artene inndeles i geometriske klasser. Det vil si at 
alle arter fra en stasjon grupperes etter hvor mange individer hver art er representert med. Skalaen for 
de geometriske klassene er I = 1 individ, II = 2-3 individer, III = 4-7 individer, IV = 8-15 individer per 
art, osv (tabell 7). 
 

Tabell 6. Eksempel på inndeling i geometriske klasser. 
 
Geometrisk klasse Antall individer/art Antall arter 

I 1 15 
II 2-3 8 

III 4-7 14 

IV 8-15 8 

V 16-31 3 
VI 32-63 4 
VII 64-127 0 

VIII 128-255 1 
IX 256-511 0 

X 512-1032 1 
 
For ytterligere informasjon vises til Gray og Mirza (1979), Pearson (1980) og Pearson et. al. (1983). 
Denne informasjonen kan settes opp i en kurve hvor geometriske klasser er presentert i x- aksen og 
antall arter er presentert i y-aksen. Kurveforløpet er et mål på sunnhetsgraden til bunndyrssamfunnet 
og kan dermed brukes til å vurdere miljøtilstanden i området. En krapp, jevnt fallende kurve indikerer 
et upåvirket miljø og formen på kurven kommer av at det er mange arter, med heller få individer. Et 
moderat påvirket samfunn vil ha et mer avflatet kurveforløp enn i et upåvirket miljø. I et sterkt 
påvirket miljø vil kurveforløpet variere på grunn av dominerende arter som forekommer i store 
mengder, samt at kurven vil utvides med flere geometriske klasser. 
 
Bunndyrprøvene er sortert av Guro Eilertsen Rådgivende biologer AS, og Marine Bunndyr AS ved 
Cand. scient. Øystein Stokland har artsbestemt dyrene.  
 
MILJØGIFTER I SEDIMENT 
 
Det ble tatt fire grabbhogg på en stasjon med en 0,028 m2 stor van Veen-grabb (tabell 7). Her ble en 
liten andel materiale tatt ut fra de 2–5 øverste cm i hver prøve til en blandprøve for analyser og 
vurdering av miljøgifter, kornfordeling og kjemiske parametere (tørrstoff og glødetap). 
 
Tabell 7. Posisjon og dyp for sedimentstasjon i planområde for Hovlia småbåthavn i Ålesund 
kommune 20. september 2013.  

 Stasjon 1 
Posisjon nord 62° 29, 951' 
Posisjon aust 6° 13, 355' 
Djupne (m) 3 

 
Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand, og grus i sedimentet. 
Kornfordelingsanalyser og resterende kjemiske analyser blir utført i samsvar med NS NS-EN ISO 
16665. Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet ble analysert direkte etter AJ 31, men for å 
kunne bruke klassifiseringen i SFT (1997) skal konsentrasjonen av TOC i tillegg standardiseres for 
teoretisk 100 % finstoff etter nedenstående formel, der F = andel av finstoff (leire + silt) i prøven:  
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Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F) 
 
Alle kjemiske analyser samt kornfordelingsanalyser er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. 
Bergen. 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet er alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det planlagte 
tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områdene der 
tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
For marint biologisk mangfold i denne rapporten omfatter tiltaksområdene de arealene som blir 
direkte berørt i forbindelse med etablering av nøst, kai, flytebrygge, felles uteplass og småbåthavn, i 
all hovedsak strandsonen.  
 
For det marine naturmiljø vil influensområdet hovedsakelig tilsvare nærområdet direkte rundt 
tiltaksområdet. Etablering av tiltaket vil påvirke naturmangfoldet i tiltaksområdet, men utenfor dette 
området vil forholdene være tilnærmet uendret. En vil kunne ha påvirkning fra avrenning av steinstøv i 
anleggsfase i korte perioder og forurensing forårsaket av småbåt hold i driftsfase. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING  
 
GENERELT 
 
Reguleringsområdet Hovlia småbåthavn ligger i Eidsvågen helt nordvest i Ellingsøyfjorden i Ålesund 
kommune. Ellingsøyfjorden ligger mellom Ellingsøy og Ålesund, og strekker seg ca 24 km østover til 
Skodjevika (figur 5). Fjorden munner ut i Valderhaugfjorden som åpner opp i Norskehavet via 
Giskesundet i nordvest og Breidsundet i sørvest. 
 
Eidsvågen er en grunn poll med dybder på opptil 6 m dyp og en ca 3-4 m dyp terskel med en bredde 
på ca 23 m ut mor Ellingsfjorden. Pollen er omgitt av noe bebyggelse i god avstand fra strandsonen i 
nordre og nordøstre del med en mindre landbrukseiendom som er delvis i bruk, i den sørlige er det 
motorvei som også krysser innløpet til Eidsvågen over en bro. I nordre del er også to utslippspunkt av 
trolig overvann og drenering fra dyrket mark. 
 

Eidsvågen
Valderhaugfjorden

Giskesundet

Skodjevågen

 

Figur 5. Rød sirkel viser plasseringen av planområdet i Eidsvågen i Ålesund kommune.  
  
RØDLISTEARTER 
  
Det ble ikke registrert marine rødlistearter i litoralen og sublitoralen i tiltaks- og influensområdet ved 
befaring den 20. september 2013. Det foreligger heller ingen registreringer av marine rødlistearter i 
Artsdatabankens Artskart eller Miljødirektoratets Naturbase.  
 

• Tema rødlistearter har liten verdi. 
 

NATURTYPER 
 
Den undersøkte litoralsonen besto i hovedsak av vanlige forekommende naturtyper som stein- grus og 
sandstrand (S6) (Figur 6), konstruertbunn og mark i fjæresonen (S1) og strandberg (S5). Naturtypene 
er vanlig forekommende og har liten verdi. Det ble også registrert bløtbunnsområder i strandsonen 
(I08) og utformingen makkfjære (I0802). Dette er en prioritert naturtype og utforming som blant annet 
utgjør viktig næringsområder for flere fuglearter, men for å ha status ”viktig” og ”svært viktig” må 
arealet være over henholdsvis 200 daa og 500 daa. Naturtypen i Eidsvågen er mindre og er vurdert å 
ha C-verdi. Nevnte naturtyper i litoralen er også gjennomgående for tiltaks- og influensområdet i 
Eidsvågen.  
 
I den undersøkte sublitoralsonen ble det registrert mellomfast eufotisk saltvannsbunn (M13), annen 
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fast hardbunn (M11), konstruert saltvannsbunn (M1), mellomfast til løs eufotisk saltvannsbunn (M15- 
M13), samt svært små områder med sukkertareskogbunn (M10-1). Naturtypene i den undersøkte 
sublitoralen er også gjennomgående for det øvrige tiltaks- og influensområdet. Samtlige naturtyper er 
vanlig forekommende og har liten verdi. Hovudtypen sukkertareskogbunn er oppført som nær truet 
(NT) i følge norsk rødliste for marine naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011), men forekomstene i 
tiltaks- og influensområdet var sporadiske og med svært begrenset dekning, og er derfor ikke inkludert 
i verdivurderingen. I influensområdet ble det registrert løs eufotisk saltvannsbunn (M15) med 
grunntypen ålegraseng (M15-3) (figur 6). Ålegraseng er en prioritert naturtype (I011) av utformingen 
vanlig ålegras (Zostera marina, I 1101) og er vurdert som noe truet av Fremstad og Moen (2001). I 
følge DN-håndbok 19 er ålegrasenger nær kjente gyteplasser vurdert som viktige, og større upåvirkede 
komplekser av undervannsenger (> 100 daa) som svært viktige. Området med ålegraseng i Eidsvågen 
er antatt til å ha en utstrekning på opptil 20 daa (figur 10). Arealet er vurdert etter befaring og oppmålt 
med håndholdt GPS. Lokaliteten med ålegraseng når ikke opp til økologiske kriterier for svært viktig 
og viktig, og naturtypen vurderes som lokalt viktig med C- verdi. 
 

  

 

Figur 6. Oversiktsbilder av naturtyper.  
Over: Stein-, grus- og sandstrand og 
bløtbunnsområde i strandsonen.  
Oppe til høyre: Mellomfast eufotisk 
saltvannsbunn.  
Til høyre: Bløtbunnsområde med ålegraseng. 

 

 

 
Selve Eidsvågen tilsvarer vannforekomsten og utformingen ”poll”, som er en marin landskapsdel i 
NIN-systemet, med hovedtype fjæresone-sjø (LD3) og grunntype poll (LD 3-1). Denne typen 
omfatter grunntypene ”poll” og 'littoralbasseng” og har rødlistevurdering datamangel (DD). Poller er 
også en prioritert naturtype i DN håndbok 19 og vurderes etter utstrekning, menneskelig påvirkning og 
tilstedeværelse av undervannsenger av ålegras og sårbare arter. Økologiske kriterier for viktig er poller 
som er lite påvirket eller upåvirket av menneskelig aktivitet, og svært viktig er poller på over 200 daa 
og/eller har spesielle arter.  Pollen i Eidsvågen er påvirket og er av en størrelse som tilsier C-verdi 
(lokalt viktig). På bakgrunn av at det er registrert tre lokalt viktige naturtyper i tiltaks- og 
influensområdet vurderes temaet å ha middels verdi.  
 

• Tema marine naturtyper har middels verdi. 
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ARTSMANGFOLD 
 
Litoralen 
 
Område for semikvantitativ litoralundersøkelse besto av en lang slak bløtbunn med områder av stein-, 
grus-, og sandstrand langs strandberg, i skjermede omgivelser (figur 7). I øvre del var det et 
bekkeutløp ca. 25-30 m over nedre del av litoralsonen. Den svarte lavarten marebek (Verrucauria 
maura) dannet et belte ca 2 m over øverste tang forekomst på strandberget. Langs øvre del av 
strandberget vokser et smalt og noe usammenhengende belte av sauetang (Pelvetia caniculata), 
etterfulgt av spiraltang (Fucus spiralis) som vokste spredt forekommende på løse stein i øvre del, og 
mer tettvoksende i nedre og midtre del. Videre nedover dominerer grisetang (Ascophylllum nodosum) 
som dekket store deler av strandflaten og ca. 5 meter fra øverste grisetang forekomst og ned ble det 
registrert en blanding av blæretang og grisetang. I nedre del av litoralen er det et sagtangbelte (Fucus 
serratus) som fortsetter videre ned i sublitoralen. På strandberget var det et tydelig markert belte fra 
sauetang til spiraltang etterfulgt av blæretang og nederst grisetang. Vorterugl (Lithothamnion cf. 
glaciale) og slettrugl (Phymatolithon cf. lenormandii) ble kun registrert på strandberget i nedre del av 
litoralen. Fjæreblod var sparsomt forekommende øverst og hyppig forekommende fra midtre til  nedre 
del. Fra midtre del av stranden og ned ble substratet gradvis mer finkornet og det ble registret noen 
større stein her og der dekket av rur (Semibalanus balanoides). På tang ble registrert litt trådformede 
brunalger som tanglo (Elachista fucicola) i nedre del av litoralen. 
 
Av fauna ble det registret fjæremakk (Arenicola marina) i hele strandflaten, og hyppig forekomster av 
vanlig og butt strandsnegl.  Posthornmark (Spirorbis sp.) og rur vokste på tang og stein. Det ble også 
registrert Amphipoda og isopoder  
 
 

  

 
Figur 7. Oversiktsbilder av litoralsonen i 
tiltaksområdet og stasjon for semikvantitativ 
litoralsoneundersøkelse.  
Over: Ovenfra og øvre del av litoralen, stein-, 
grus- og sandstrand  og bløtbunnsområde med 
tangvegetasjon.  
Oppe til høyre: Øvre del av litoralsonen med 
marebek, fjæreblod og sauetang-, spiraltang- og 
blæretangforekomster på stein.  
Til høyre: Nedre del av litoralsonen  
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Sublitoralen 
 
Det var slak til moderat helning på bløtbunnen og moderat til bratt helning på strandberg. Øvre del av 
bløtbunnen var grus-dominert, etterfulgt av en blanding av sand og silt med sporadiske forekomster av 
større stein. Habitatbyggende vegetasjon var hovedsakelig sagtang og maurtaum og blæretang (figur 
8). Forekomster med sukkertare (Saccharina latissima) ble registrert i mindre grad, i midtre del og 
etterhvert litt mer forekommende fra 4 -7 m dyp nærmer innløpet til pollen. Den habitatbyggende 
vegetasjonen var flekkvis forekommende på bunnen og innimellom var det åpne områder uten 
vegetasjon og med fjæremakk. Langs hardbunn var det mye påvekst av trådformede brunalger, 
forekomster av bleiktust (Spermatochnus paradoxus) og rødalger som krasing (Corellina officinalis), 
vorterugl, slettrugl og krusflik (Chondrus crispus) på stein. Andre arter som ble registrert i sublitoralen 
var rødalgene Ceramium sp. og Polysiphonia sp. 
 
Av fauna var det mye eremittkreps (Pagurus sp.), vanlig og butt strandsnegl, sjøpung (Ascidea), 
Botryllus schlosseri. Det var også hyppige forekomster av posthornmark, Botryllus leachii, 
membransmosdyr (Membranipora membranacea) og brødsvamp (Halicondria panicea) på tang. Det 
ble også registret kutling, strandkrabbe, strandreke (Palaemon adspersus) og noe hjerteskjell 
(Cerestoderma edule).  
 
 

  

 
 

 
 

 
 
Figur 8. Oversiktsbilder over sublitoralen.  
Over: Vanlig strandkrabbe på mellomfast 
eufotisk saltvannsbunn. 
Oppe til høyre: Sagtang. 
Til høyre: Sandbunn med fjæremakk. 
 

 

 

 
Tiltaksområdet og influensområdet dypere enn 4 meter ble undersøkt med undervannskamera. 
Kameraet ble først senket ned på ca. 5 meter i sørøst for planområdet og ført fra tiltaksområdet. 
Registrerte trådformede rødalger, kråkeboller og rugl (Corallinales cf.) og sukkertare forekomster ved 
innløpet på hardbunn. Sjøbunnen i Eidsvågen besto hovedsakelig av bløtbunn (figur 9). Sedimentet 
var av finkornet og løst substrat og fargen var mørk brun. Trolig er sedimentet iblandet organisk 
materiale. Ålegras forekomstene ble først registrert på ca. 5 m og vokste tett i større områder med 
noen opphold her og der på bløtbunnen inn mot midten og langs østsiden av pollen (figur 9 og 10). 
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Figur 9. Oversiktsbilder av nedre sublitoral i influensområdet. Til venstre: Ålegraseng på 4,2 m dyp. 
Til høyre: Bløtbunn på 5,6 m dyp. 

 

 
Figur 10. Oversiktskart med avmerket område for registrert ålegrasseng i Eidsvågen 20. september. 
2013.  
 
Artsmangfoldet i tiltaksområdet og influensområdet som er tilknyttet til naturtypene bløtbunnsområde 
i strandsone, ålegraseng og poll er vurdert som rikt. Artsmangfoldet tilknyttet til de resterende 
naturtypene er vanlig forekommende. Artsmangfoldet i selve tiltaks- og influensområdet til Eidsvågen 
er vurdert å ha middels verdi. 
  
Sedimentkvalitet 
 
Det ble innsamlet godt med prøvemateriale til grunnlag for artsbestemmelse fikk en opp godt med 
prøvemateriale, dvs. 6 og 7 liter i to paralleller (figur 11). Sedimentet ble hentet opp fra ca 3 m dyp og 
var grått, mykt og luktfritt. Sedimentet bestod hovedsakelig av sand og silt, med noe organisk 
materiale.  
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Figur 11. Venstre: Bilde av sediment tatt med stor grabb ved Hovlia  småbåthavn den 20. september 
2013. Høyre: Kornfordeling i sediment fra Hovlia småbåthavn. Figuren viser kornstørrelse i mm 
langs x-aksen og henholdsvis akkumulert vektprosent og del i hver størrelseskategori langs y-aksen. 

Glødetapet i sedimentet var lavt med 2,46 %. Glødetapet er mengde organisk stoff som forsvinner ut 
som CO2 når sedimentprøven blir glødet, og er et mål for mengde organisk stoff i sedimentet. En 
regner med at det vanligvis er 10 % eller mindre i sediment der det foregår normal nedbryting av 
organisk materiale. Høyere verdier forekommer i sediment der det enten er så store tilførsler av 
organisk stoff at nedbrytingen ikke klarer å holde følge med tilførslene, eller i områder der 
nedbrytingen er naturlig avgrenset av for eksempel oksygenfattige forhold. Innholdet av normalisert 
TOC var 27,56 mg C/g og tilsvarer Miljødirektoratets tilstandsklasse III = "moderat" (Tabell 8).  
 

Tabell 8. Kornfordeling, tørrstoff, organisk innhold og TOC i sedimentet fra 20. september 2013. 
Miljødirektoratets tilstand for totalt organisk karbon er markert med gul som viser tilstand III = 
"moderat". 

St. 1 Hovlia 
småbåthavn 

Leire & silt Sand Grus Tørrstoff Glødetap TOC Normalisert TOC 

35,8 % 58,7 % 5,5 % 54,5 % 2,46 % 16 mg/g 27,56 
 
Bunnfauna  
 
Artsantallet i de to grabbene på stasjonen var lave til relativt lave med 17 i grabb A og 23 i grabb B. 
Totalt artsantall var 26, mens gjennomsnittet for de to grabbene var 20 (Tabell 9). Individantallet i de 
to grabbene var lavt med 141 i grabb A og 94 i grabb B. Totalt individantall var 235, mens 
gjennomsnittet var 118. Verdiene for artsmangfold ved Shannon-Wieners indeks lå innenfor 
tilstandsklasse «God» for enkeltgrabb B og gjennomsnitts- og stasjonsverdiene samt for begge nEQR-
verdiene. Verdien for grabb A lå innenfor klasse «Moderat». Stasjonsverdien for Hurlberts indeks 
samt tilhørende nEQR-verdi lå i klasse «God». Jevhetsindeksen hadde verdier assosiert med moderat 
til lite dominans. Verdiene for ISI-indeksen lå i tilstandsklasse «God» for grabb B, grabbenes 
gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdien for gjennomsnittet lå nær 
klasse «Moderat». Verdien for grabb A lå i tilstandsklasse «Moderat». 
 
Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «God» for grabb B, gjennomsnittet for 
grabbene og og nEQR-verdien for dette. Begge de to sistnevnte lå nær klasse «Moderat». Verdiene for 
grabb A, stasjonsverdien og nEQR-verdien for denne lå innenfor tilstandsklasse «Moderat». 
 
Verdiene for ISI-indeksen lå i tilstandsklasse «God» for grabb B, grabbenes gjennomsnitts- og 
stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdien for gjennomsnittet lå nær klasse «Moderat». 
Verdien for grabb A lå i tilstandsklasse «Moderat». 
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Verdiene for NSI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «Dårlig» både for begge enkeltgrabber, 
grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt for begge nEQR-verdiene. 
 
Verdiene for DI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «Svært god» både for begge enkeltgrabber, 
grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt for begge nEQR-verdiene. 
 
Verdiene for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle seks indekser lå innenfor tilstandsklasse «God» 
både for gjennomsnittsverdier, stasjonsverdier og samlet. For stasjonsverdiene lå gjennomsnittlig 
nEQR nær klasse «Moderat». 
 
Hyppigst forekommende art på stasjonen (tabell 10) var den svært forurensningstolerante 
flerbørstemarken Capitella capitata med 84 individer tilsvarende omtrent 36 prosent av totalt 
individantall (vedleggs tabell 2). 
 

Tabell 9. Antall arter og individer av bunndyr i sediment fra to paralleller i tiltaksområdet ved Hovlia 
småbåthavn 20. september 2013, samt beregnet maksimal diversitet (H'-max), jevnhet (evenness), og 
ulike indekser med tilstandsklasser etter veileder 02:2013 og (jf. tabell 6). 

grabb A grabb B Ḡ nEQR Ḡ Ṧ nEQR Ṧ 

S 17 23 20 26 
  N 141 94 118 235 

NQI1 0,512(III) 0,753(II) 0,633(II/III) 0,603(II/III) 0,611(III) 0,573(III) 
H’ 2,50(III) 3,73(II) 3,12(II) 0,667(II) 3,45(II) 0,650(II) 
J 0,61 0,82 0,72 - 0,73 

 H’max 4,1 4,55 4,33 - 4,73 
ES100 - - - - 20,4(II) 0,640(II) 
ISI 6,57(III) 8,53(II) 7,55(II/III.) 0,624(II) 8,33(II) 0,679(II) 
NSI 11,7(IV) 13,6(IV) 12,7(IV) 0,308(IV) 12,5(IV) 0,300(IV) 
DI 0,10(I) 0,08(I) 0,09(I) 0,860(I) 0,02(I) 0,813(I) 

Samlet Samlet verdi: 0,611(II) 0,612(II) 0,609(II/III) 
 
Kombinasjonen lavt til relativt lavt artsantall, lavt individantall, NQI1-indeksverdier dels i 
klasse «God», dels i klasse «Moderat, artsmangfolds- og ISI-indeksverdier stort sett i klasse 
«God», NSI-indeksverdier i klasse «Dårlig», verdier for DI-indeksen i tilstandsklasse «Svært 
god», en svært forurensningstolerant art som hyppigst forekommende og gjennomsnittsverdier for 
nEQR-verdiene samt samlet verdi for disse i tilstandsklasse «God», 
men dels nær klasse «Moderat», karakteriserer stasjon 1 i Eidsvågen ved Ålesund pr 20. september 
2013. 
 
Stasjonen synes best karakterisert ved tilstandsklasse «God», men nær klasse «Moderat». Den 
framstår dermed med svake tegn til påvirkning. Marin bløtbunn har liten verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1842 24

Tabell 10. Prosentvis fordeling av botndyr i tiltaksområdet til Hovlia småbåthavn den 20. september 
2013. 

Artar – Hovlia småbåthavn % Kum % 

Capitella capitata 48,47 48,5  

Pseudopolydora antennata 27,86 76,3  
Spio filicornis 4,96 81,3  

Corbula gibba 4,96 86,3  
Scoloplos armiger 3,82 90,1  

Abra alba 2,29 92,4  

Nephtys hombergii 1,91 94,3  

Scalibregma inflatum 1,15 95,4  

Jasmineira sp. 0,76 96,2  

Chaetozone setosa 0,76 96,9  
 
Faunastrukturen i figur 12 viser et noe varierende kurveforløp som indikerer et moderat til påvirket 
miljø. 
 
 

 
Figur 12. Faunastruktur uttrykt i geometriske klasser for stasjonen på Hovlia småbåthavn 20. 
september 2013. Antall arter langs y - aksen og geometriske klasser langs x- aksen. 
 

• Artsmangfald har samlet middels verdi.  
 

OPPSUMMERING  
 
Ingen rødlistede marine arter er registrert i tiltaks- eller influensområdet. Eidsvågen kan kategoriseres 
den prioriterte naturtypen poller (I05) jf. DN håndbok 19. De fleste naturtypene i litoralen som ble 
registrert er vanlig forekommende bortsett fra naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen (I08) med 
utformingen makkfjære (I0802) som er vurdert å ha C-verdi. I sublitoralen ble det også registrert 
vanlig forekommende naturtyper, men også den prioriterte naturtypen ålegraseng (I11) på ca. 20 daa. 
Artsmangfoldet tilknyttet naturtypene bløtbunnsområde i strandsone, ålegraseng og poll er rikt. Men 
arealmessig dominerer vanlige naturtyper med et forholdsvis lavt artsmangfold. Verdiene er summert 
opp i tabell 11. 
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Tabell 11. Oppsummering av registrerte verdier for marint biologisk mangfold i tiltaks- og 
influensområdet. 
 

Verdivurdering marint biologisk mangfold  Verdi 
Liten           Middels         Stor 

Rødlistearter Ingen marine rødlistearter ble påvist ved befaring.  
 
----------------------------------   
  � 

Naturtyper 
Det ble registrert tre prioriterte naturtyper i tiltaks- og 
influensområdet: Bløtbunnsområder i strandsonen (I08,) 
poll (I05) og ålegraseng (I11), alle lokalt viktige. 

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

Artsmangfold 
Vanlig forekommende arter, med rikt mangfold i noen 
av naturtypene.  

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

 
 
MILJØGIFTER I SEDIMENT 
 
Innholdet av tungmetall og organiske miljøgifter i sediment ble undersøkt i planområdet for Eidsvågen 
småbåthavn. Konsentrasjonen av tungmetaller og de organiske miljøgiftene som knyttes opp mot en aktuell 
miljøtilstand er ført opp i tabell 12..  
 
På stasjon 1 fikk en opp ½ grabb med grått, mykt sediment med et snev av lukt. Sedimentet bestod av 
sand og silt, med noe organisk materiale (figur 13).  
 

 

Figur 13. Bilde av sediment tatt med liten 
grabb på stasjon 1 ved Hovlia småbåthavn i 
Eidsvågen den 20. september 2013. 

 
Metallinnholdet i sedimentet fra Hovlia småbåthavn var lavt for samtlige metaller (arsen, bly, 
kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink) på stasjon 1 tilsvarende beste tilstandsklasse I = 
"bakgrunnsnivå" (tabell 12). 
 
For PAH-stoffa (summen av tri- til hexasykliske forbindelser) ble det påvist flere forbindelser, der de 
fleste stoffer ble funnet i svakt forhøyde konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse II = "god" (tabell 
12). Benzo(ghi)perylen ble funnet med forhøyde verdier, med 88,9 µg/kg tilsvarende tilstandsklasse 
IV = "dårlig". Det er ikke uvanlig å finne konsentrasjoner av denne forbindelsen innenfor klasse IV, 
selv om andre PAH-forbindelser og summen er innenfor tilstandsklasse I – II (eks. Brekke & Eilertsen 
2009; Brekke m. fl. 2009;2010). Høye konsentrasjoner av Benzo(ghi)perylen ser mer ut til å være et 
generelt problem framfor å indikere spesielle utslippskilder. Summen av de vanlige PAH-stoff 
tilsvarte tilstandsklasse II = "god" for stasjonen i Eidsvågen ved Hovlia småbåthavn. 
 
Verdiene av ∑PCB 7 i Hovlia småbåthavn tilsvarte tilstandsklasse I = "bakgrunnsnivå". Nivået av 
TBT var svakt forhøyet tilsvarende tilstand II = "god". Konsentrasjonen av TBT har ofte sammenheng 
med båttrafikk, og høye konsentrasjoner finnes ofte i havneområder og langs skipsleier. 
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Tabell 12. Miljøgifter i sediment fra fire grabbhugg ved en stasjon ved Hovlia småbåthavn i 
Eidsvågen den 20. september 2013. Tilstanden (Bakke mfl. 2007) er markert med farge for aktuelle 
parametere. For miljøgifter i sediment brukes klasseinndeling for metall og organiske miljøgifter i 
vann og sediment: I = bakgrunn (blå).  II = god (grønn).  III = moderat (gul).  IV = dårlig (oransje). 
V = svært dårlig (rød).  
 

Stoff Enhet St. 1 Eidsvågen
Arsen (As) mg/kg 2,3 (I)
Bly (Pb) mg/kg 9,1 (I)
Kadmium (Cd) mg/kg 0,2 (I)
Kobber (Cu) mg/kg 6,8 (I)
Krom (Cr) mg/kg 5,4 (I)
Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,025 (I)
Nikkel (Ni) mg/kg 3,9 (I)
Sink (Zn) mg/kg 21 (I)
Naftalen µg/kg 6,88 (II)
Acenaftylen µg/kg 3 (II)
Acenaften µg/kg 7,23 (II)
Fluoren µg/kg 6,96 (II)
Fenantren µg/kg 23 (II)
Antracen µg/kg 9 (II)
Fluoranthen µg/kg 53,2 (II)
Pyren µg/kg 54,3 (II)
Benzo[b]antracen µg/kg 30 (II)
Krysen µg/kg 33,5 (II)
Benzo[b]fluoranten µg/kg 18,6 (I)
Benzo[k]fluoranten µg/kg 7,28 (II)
Benzo[a]pyren µg/kg 8,73 (II)
Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg 5,3 (I)
Dibenzo[a,h]antracen µg/kg 11,4 (I)
Benzo[ghi]perylen µg/kg 88,9 (IV)
∑ PAH 16 EPA µg/kg 367 (II)
PCB # 28 µg/kg <0,1
PCB # 52 µg/kg <0,1
PCB # 101 µg/kg <0,1
PCB # 118 µg/kg <0,1
PCB # 128 µg/kg 0,16
PCB # 153 µg/kg 0,1
PCB # 180 µg/kg <0,1
∑ PCB 7 µg/kg 0,26 (I)
Tributyltinn (TBT) µg/kg 3,9 (II)  
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 
FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
 
Denne rapporten tar utgangspunkt i forvaltningsmålene i naturmangfoldlovens (§§4-5), 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.  
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som ”godt” for de tema som er omhandlet (§ 8). ”Kunnskaps-
grunnlaget” omfatter både kunnskap om artene sin bestandssituasjon, utbredelsen av naturtyper og 
deres økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Naturmangfoldet er tilstrekkelig kartlagt 
innenfor tiltaks- og influensområdet, slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse (§9). 
 
Denne utredningen vurderer også de samlete belastningene på økosystemene som danner naturmiljøet 
i tiltaks- og influensområdet (§10). Kostnadene ved å hindre, eller avgrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket kan volde, skal dekkes av tiltakshaver, med mindre dette ikke er urimelig ut fra tiltakets 
omfang og skaden sin karakter (§11). Ved skissering av avbøtende tiltak skal en søke å avgrense og 
unngå skader på naturmangfoldet så langt som mulig (§12).  
 
VIRKNING OG KONSEKVENS 
 
0-alternativet 
Havtemperaturen har vist en jevn økning de siste årene, selv om målinger viser at temperaturene og 
var nesten like høye på 1930-tallet. Havforskningsinstituttet har målt temperaturer ved Flødevigen 
utenfor Arendal siden 1960, og temperaturene har de siste årene vært generelt stigende og høyere enn 
tidligere år (Moy et al. 2007). Det er imidlertid store naturlege variasjoner i havtemperaturene. Det er 
vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperaturen og selv med lange 
kuldeperioder de siste vintrene, vil nok økning i havtemperatur heller være regelen enn unnataket.  En 
fremdeles økende sommertemperatur i sjøvannet langs kysten, som følge av naturlige eller 
menneskeskapte klimaendringer, vil sannsynligvis kunne medføre store endringer i utbredelse av flere 
marine arter. Trenden fra de siste ti årene, der populasjonen av sukkertare langs Vestlandskysten 
stedvis har hatt en variabel rekruttering og periodevis dramatisk nedgang, samt en økning av sørlige 
rødalgearter vil sannsynligvis fortsette ved økende temperaturer. Klimaendringer ved økende 
temperatur vil kunne ha liten negativ konsekvens for marint biologisk mangfold.  
 

• 0-alternativet vil ha liten negativ virkning på marint biologisk mangfold ved Hovlia 
småbåthavn . 

 
VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN: 

• Støy og forstyrrelser 
• Tilførsel av steinstøv og sprengstein til sjø 
• Spredning av stedegne masser  

 
Anleggsarbeid kan generelt medføre tilførsler av steinstøv og sprengstein med sprengstoffrester til sjø. 
Men også fra avgrensete og små områder innenfor i tiltaksområdet på land, vil det antas avrenning til 
sjø, men i ubetydelig mengder. Tilførsler av større mengder av steinstøv og sprengstoffrester kan 
resultere i negativ påvirkning på naturtyper og artsmangfoldet, spesielt makroalge- og taresamfunn da 
de er følsomme for sedimentasjon og nedslamming som reduserer festete til algene og kan hindre 
spiring av rekrutter (Moy mfl. 2008, Trannum mfl. 2012). 
 
Avrenning fra anleggsområder kan generelt også resultere i tilførsler av steinstøv og sprengstoffrester 
som ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdrag og sjø. Andelen som 
foreligger som ammoniakk (NH3), er avhengig av blant annet temperatur og pH, men vil sjelden bli så 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1842 28

høy at den kan medføre dødelighet for fisk i fjordområder, også på grunn av den normalt raske 
fortynningen i store vannvolum. 
 
Dersom stedegne masser som vil bli fortrengt ved utfylling i sjø inneholder miljøgifter, vil en kunne få 
aktivisert og spredd sediment bindende miljøgifter til omgivelsen. Finkornede sediment gir en høyere 
risiko for spredning av slike stoff med strømmen, siden det også er til disse finkornede fraksjonene at 
eventuelle miljøgifter er bunnet. Klif sine veiledere for håndtering av forurensede sedimenter 
(TA2802/2011 og TA 2960/2012) skisserer krav til hva som skal gjøres av undersøkelser i forbindelse 
med mudring og deponering av sedimenter, eller utfylling på forurenset sediment. Når tiltaket omfatter 
tilnærmet rene sedimenter i tilstandsklasse I og II vil det som regel ikke føre til noen økt forurensning 
på dumpestedet. Der hvor ordinær mudring / dumping av / utfylling på forurensede masser i 
tilstandsklasse III er aktuelt, vil behov for tiltak avhenge av type miljøgift(er), mengde masser og 
forholdene på dumpestedet. I denne sammenhengen er det generelle bildet at plassering av steinmasser 
bør kunne skje uten videre tiltak, siden det naturlige sedimentet i hovedsak har tilstand I og II. 
 
VIRKNINGER I DRIFTSFASEN: 

• Arealbeslag/tap av leveområder 
• Støy og forstyrrelser 
• Forurensing til luft og vann  

 
Rødlistearter 
Ingen rødlistearter er registrert i tiltaks- og influensområdet og tiltaket får ingen virkning for dette 
temaet.  

• Liten verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) i både anleggs- og driftsfasen. 
 
Naturtyper 
Når tiltakene er etablert medfører disse direkte arealbeslag i form av etablering av kai og flytebrygge. 
Støpning av kai er arealbeslag som blir permanente, og selv om konstruksjonene delvis revegeteres 
med opprinnelig flora og fauna, vil arealene være tapt. Størst negativ virkning vil det være for marint 
biologisk mangfold i øvre strandsone med bløtbunnsområde i tiltaksområdet, som vil bli endret 
fullstendig. 
 
Hovlia småbåtanlegg har også bygd inn kum med slamavskiller i kaianlegget som er et tiltak for å 
avgrense all avrenning ved spyling av båt som kan tilføre partikler og miljøgifter til sjø, detter har også 
småbåthavnen på nabotomten innført (pers. kom. Henning Hofseth). Videre skal også kloakkutslipp og 
avløpsvann fra nøst videre tilføres hovedrenseanlegget i Ålesund. Dette vil redusere en eventuell 
påvirkning på området med ålegraseng som er spesielt følsom for partikler og forurensing direkte i sjø 
samt påvirkning på miljøforholdet i pollen.  
 
Driftsfasen fører også med seg bruk av småbåter med utslipp i form av bunnstoff og drivstoff.  Det 
anses ikke at det vil utgjør en negativ effekt på naturtyper og artsmangfold i driftsfasen for tiltaket ved 
bruk av småbåt, da det ikke er snakk om å legge til et betydelig antall småbåter (ca. 30) og 
flytebrygger. 
 

• Middels verdi og ubetydelig virkning gir ubetydelig konsekvens (0) i anleggsfasen. 
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) i 

driftsfasen. 
 

Artsmangfold 
Forankring av flytebrygge vil medføre arealbeslag på bunn, men både flytebrygge og oppankringer 
kan fjernes. Flytebryggen vil gi direkte tap av lystilgang i område under, men også tilføre nye 
overflater som flora og fauna vil etablere seg på som f.eks. skjell, hydroider og alger.  
 
Arealbeslagene fører til tap av leveområde for flora og fauna. For område med hardbunn vil overflate 
på kai og slipp kunne ligne på opprinnelig substrat og en vil ha mulighet for rekolonisering av vanlig 
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forekommende arter. Det er imidlertid noe usikkert om rekoloniseringen vil kunne føre til at det 
biologiske mangfoldet blir som før tiltaket, da fyllingene vil ha en annen overflate. Tareskog i 
nærområdet vil kunne fungere som en artsbank til rekolonisering i tiltaksområdet. Det vil være liten 
negativ virkning for marint biologisk mangfold i driftsfasen. 
 
Ettersom den eventuelle fyllinga er permanent er det lite sannsynlig med aktivisering av stedegne 
forurensede sediment utover det som eventuelt blir aktivisert i anleggsfasen. I driftsfasen vil 
aktivisering av forurensede sediment ha ubetydelig virkning på marint biologisk mangfold. 
 
De samlede arealinngrepene i dette prosjektet er moderate og allerede utført, og virkningene av det 
gjenværende tiltaket på det biologiske mangfoldet er derfor moderate til små da et større inngrep 
allerede har skjedd.  
 

• Middels verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) i anleggsfasen. 
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) i 

driftsfasen. 
 

SAMLET VURDERING 
 
I tabell 13 er gjort en oppsummering av verdi, virkninger og konsekvenser for marint biologisk 
mangfold ved en eventuell etablering småbåthavn i Eidsvågen. Samlet vurderes tiltaket å ha liten 
negativ konsekvens (-) for marint biologisk mangfold. 
 
Tabell 13. Samlet vurdering av de ulike deltemaene innen marint biologisk mangfold, ved etablering 
en eventuell småbåthavn i Eidsvågen, Ålesund kommune. 
 

                                       Verdi                                                    
Liten    Middels        Stor 

       Virkning (omfang) 
 Stor negativ           Liten / ingen                Stor positiv 

Konsekvens 

 
anlegg  

Rødlistearter 
                              

drift 

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

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

Ubetydelig (0) 

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

Ubetydelig (0) 

 
anlegg  

Naturtyper 
                              

drift 

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

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

                                    � 
Ubetydelig (0) 

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

                             � 
Liten til middels (-/--) 

 
anlegg  

Artsmangfold 
                              

drift 

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

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

                                     �    
Ubetydelig (0) 

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

                             �    

 
Liten til middels (-/--) 

 
SAMLET BELASTNING (JF. §10 I NML) 
 
Vi er ikke kjent med at det foreligger andre eller tilsvarende omsøkte planer i de nærliggende 
områdene. En utvidelse av småbåthavnen på Hovlia vurderes isolert sett å ha liten negativ konsekvens 
for marint biologisk mangfold i sjø og da i all hovedsak på grunn av at det gjenstående tiltak er et lite 
inngrep som allerede er berørt. Tiltaket vurderes å ha liten negativ konsekvens på biologisk mangfold i 
sjø.  
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AVBØTENDE TILTAK 
 
På generell basis bør man i anleggsfasen avgrense/hindre avrenning fra anleggsområder, og 
sprengning i sjø bør begrenses eller unngås. 
 
Det vurderes å ikke være nødvendig med spesielle avbøtende tiltak ved en eventuell utbygging av 
småbåthavn i Eidsvågen. Området er i all hovedsak allerede berørt og et begrenset arealbeslag i 
strandsone med vanlig forekommende arter medfører lav risiko for negative effekter på gruntområde i 
tiltaks- og influensområde. Driftsfasen fører også med seg bruk av småbåter med utslipp i form av 
bunnstoff og drivstoff. Det anses ikke å være nødvendig med avbøtende tiltak i driftsfasen da det er 
snakk om et forholdsvis lite antall småbåter (ca. 30) og flytebrygger. Det er i tillegg allerede etablert 
anordning med slamavskiller for å unngå forurensing direkte til sjø ved spyling og rengjøring av båt. 
Det er derfor antatt at det vil være en liten endring i forhold til den allerede etablerte småbåthavnen. 
 
 

OM USIKKERHET 
 
Feltarbeid på land og i sjø ble utført i slutten av feltsesongen, men det var i stor grad mulig å få 
oversikt over det biologiske mangfoldet. Det er ikke knyttet noe særlig usikkerhet til verdivurdering av 
det biologiske mangfoldet i sjø og på land, siden både artsmangfold og naturtyper er vanlig 
forekommende og vidt utbredte langs kysten. 
 
I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 
mangfoldet sin verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltaket sin mulige påvirkning for 
en rekke forhold. Det kan for eksempel gjelde omfang av påvirkning av spredning av stedegne masser, 
steinstøv og sprengstoffrester fra fylling i sjø på biologisk mangfold, eller påvirkning på flora og fauna 
i sammen med støy og forstyrringer.  
 
Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil usikkerheten i enten 
verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, se ulikt ut. Konsekvensviften vist til i 
metodekapittelet, medfører at det biologiske forholdet med liten verdi kan tåle mye større usikkerhet i 
grad av påvirkning, fordi dette i særs liten grad gir utslag i variasjon i konsekvens. For biologiske 
forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirkning og grad av 
konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens.  
 
Det vurderes samlet å være lite usikkerhet knyttet til vurderingene av virkning og konsekvens for 
marint biologisk mangfold i denne rapporten. 
 
 

OM BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Foreliggende konsekvensutredning vurderes som tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for behandling av 
reguleringsplan for Hovlia småbåtanlegg.  Kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldlovens § 8, 
vurderes som godt, og naturmangfoldet er tilstrekkelig kartlagt innenfor tiltaks- og influensområdet, 
slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse (§9). 
 
Tiltaket vurderes samlet å ha liten negativ konsekvens (-) på marint biologisk mangfold, og det anses 
derfor å ikke være nødvendig med et eget overvåkingsprogram eller etterundersøkelse for å 
dokumentere dette.  
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VEDLEGG 
 

Vedleggstabell 1. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved semikvantitativ 
undersøkelse av litoralsonen (L) og sublitoralsonen (S) for Hovlia småbåtanlegg i Ålesund kommune 20. 
september 2013. Prøvetakingen dekker et område med en horisontal bredde på 8 m² på hvert sted. 
Prøvetaking og artsbestemmelse er utført av M. Sc Hilde Eirin Haugsøen og M.sc Joar Tverberg. + = 
Arter som ble identifisert i ettertid eller bare registrerte som til stedes i felt. 

 Hovlia småbåtanlegg 

  L S 
CHLOROPHYTA – grønnalger 
Cladophora sp  1 
Percursauria percusa  + 
Blidinga minima  + 
Ulva sp.  1 
Rhodophyceae – rødalger 
Ceramium cimbricum   
Aglaothamnion sp.  + 
Correlina officinalis +  
Clavellosa lomentaria + 1 
Ceramium sp + 1 
Ceramium cimbricum  + 
Ceramium rubrum s. lat.  + 
Chondrus crispus 1  
Hildenbrandia rubra 3  
Litothamnion sp. 1  
Anfeltia plicata  + 
Phymatolithon sp. 1  
Polysiphonia sp  1 
Polysiphonia lanosa +  
Monosporus pedicellatus  + 
Rhodomela confervoides  + 
Phaeophyceae – brunalger 
Ascophyllum nodosum 4 1 
Bonnemaisonia hamifera  + 
Pilayella sp. + + 
Pevetia caniculata 3  
Chorda filum  2 
Cladostephus spongisus  + 
Elachista fucicola  + 
Dictyosiphon foeniculaceus  + 
Fucus serratus 3 3 
Fucus spiralis 3  
Fucus vesiculosus 3 2 
Saccharina lattisima  1 
Sphacelaria sp.  + 
Spermatochnus paradoxus  2-3 
FAUNA – dekning 
Halicondria panicea 1  
Electra pilosa  + 
Semibalanus balanoides 2 2 
Spirorbis spirorbis 1 2 
FAUNA - tal   
Palaemon adspersus  1 
Arenicola marina 2  
Amphipoda indet +  
Ascidicae sp. + 1 
Botryllus schlosseri  1 
Botryllus leachii  1 
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Isopoda indet +  
Cerestoderma edule  1 
Pagurus sp.  1 
Gibbula cineraria  2 
Halicondria panicea  1 
Littorina littorea 3 3 
Littorina obtusata  2 
Nucella lapillus 1  
Patella vulgata 2-3  

 
Vedleggstabell 2. Oversyn over bunndyr funnet i sedimentet i tiltaksområdet til Hovlia småbåtanlegg 
den 20. september 2013. Prøvene er hentet ved hjelp av ein 0,1 m2 stor van Veen-grabb, og det ble tatt 
to paralleller på hver stasjon. X = fauna utelatt fra statistikk. Dyrene er artsbestemt ved det 
akkrediterte laboratoriet Marine Bunndyr AS ved Cand. scient. Øystein Stokland. 
 

Hovlia småbåthavn 
20. SEPTEMBER 2013 

  
Grabb A Grabb B 

     
ST. NEMATODA       
Nematoda indet. x  7 1 
KL. POLYCHAETA       
Capitella capitata   77 7 
Eteone longa   1   
Harmothoe sp.     12 
Heteromastus filiformis   2 1 
Nephtys caeca     3 
Nereididae indet.   3 3 
Paramphinome jeffreysi   6   
Phyllodoce mucosa   3 1 
Scoloplos armiger   17 1 
Spio sp.   1   
Spirorbis sp.(på nedsunket tang) x    22 
KL. CRUSTACEA       
Balanus balanus   1 1 
Calanoida indet x      
Caprellidae indet.     1 
Copepoda indet. x    3 
Corophium crassicorne   6 3 
Dexamine spinosa   1 4 
Hyas araneus     1 
Cf. Sunamphitoe pelagica   1 20 
Liocarcinus navigator   1 2 
Liocarcinus pusillus     1 
Microdeutopus sp.   13 18 
Mysida indet. x    5 
ST. MOLLUSCA       
Lacuna vincta   2 3 
Hiatella arctica     2 
Macoma balthica   3 2 
Mytilus edulis juv. x  3   
Parvicardium ovale   3 2 
Spisula subtruncata     3 
ST. BRYOZOA       
Bryozoa indet x    1 
ST. ECHINODERMATA       
Strongylocentrotus droebachiensis     1 
Class ASCIDIACEA (phylum Chordata)       
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Ascidiacea indet     2 
Ascidiacea indet, kolonidannende x    1 
VARIA       
Uidentifisert egg x  1   

 


