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FORORD  
 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Nordplan AS avd. Førde, utført en kartlegging av 

biologisk mangfold, samt prøvetaking av sediment for analyser av miljøgifter ved Ankerløkken, Førde 

kommune. Ankerløkken Eigedom AS planlegger en utfylling ved eksisterende industriområde i utløpet 

av Jølstra til Førdefjorden. 
  

Denne rapporten presenterer en konsekvensutredning av den planlagte utfyllingen med hensyn på 

biologisk mangold på land, sjø og i elv. Vurderingene baserer seg på eksisterende kunnskap og en 
befaring med prøvetaking utført den 16. juli 2013 ved Ankerløkken. Befaringen omfattet 

undersøkelser av marint biologisk mangfold, mens akvatisk og terrestrisk mangfold kun er vurdert 

med utgangspunkt i eksisterende kunnskap.  
 

Rådgivende Biologer AS takker alle som har bidratt til denne rapporten. Takk til Leif Arne Åsen for 

leie av båt og bistand i forbindelse med gjennomføring av feltarbeid. Analyser av sediment er gjort av 

det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Anette Skålnes har sortert 
bløtbunnfauna, og det akkrediterte laboratoriet Marine Bunndyr AS ved Cand. scient. Øystein 

Stokland har artsbestemt bløtbunnfaunaen.  

 
Rådgivende Biologer AS takker Nordplan AS for oppdraget.  

Bergen, 13. februar 2014 
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SAMMENDRAG  
 
TVERBERG, J., HELLEN, B.A. & L. EILERTSEN. 2014.  

Utfylling i sjø ved Ankerløkken, Førde kommune. Konsekvensutredning av biologisk mangfold. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1854, 43 sider. ISBN 978-82-8308-054-4. 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Nordplan AS, utført en konsekvensutredning av 

biologisk mangfold ved Ankerløkken i Førde kommune. I tillegg er det utført en sedimentundersøkelse 

for analyser av miljøgifter den 16. juli 2013. Det planlegges utfylling av et ca. 29 500 m² område av 
Førdefjorden, vest for nåværende industriområde på Ankerløkken, vest for Førde sentrum. Ved 

utfylling av området vil utløpet av Jølstra forlenges med 200 - 250 m. 

 

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 

anvendelse (§ 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 (§ 12). 

 

VERDIVURDERING  
 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

 
Det er registrert flere rødlistede fuglearter i influensområdet: Fiskemåke (NT), hettemåke (NT), 

storspove (NT), makrellterne (VU) og lomvi (CR). Det er ikke kjent at noen av artene hekker her. 

Karplantene firling (VU), hengestarr (NT), stilkvasshår (VU) og dvergsivaks (NT) er registrert langs 
nordsiden av Jølstras elveutløp. Ved utløpet av Jølstra i Førdefjorden, og innenfor influensområdet er 

det fra før registrert to lokaliteter med naturtypen brakkvannsdelta, en med A-verdi og en med B-

verdi. Det er ellers lite naturlig vegetasjon i tiltaksområdet, da det er sterkt påvirket av eksisterende 
steinfyllinger og industriområde, men det foreligger en del registreringer av vanlige fuglearter. Stor til 

middels verdi for rødlistearter, stor verdi for verdifulle naturtyper og liten verdi for artsmangfold, gir 

stor verdi for terrestrisk biologisk mangfold.  

 

 Terrestrisk biologisk mangfold har stor verdi.  

 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD 

 
Det er sannsynlig at det er forekomster av ål (CR) i Førdefjorden, og den bruker trolig også 

brakkvannsområdet som oppvekst- og beiteområde. Jølstra er lakse- og sjøaureførende, og det er 

mange og store viktige gyte- og oppvekstområder på hele den anadrome strekningen. Elveløp er for 
øvrig en nær truet (NT) naturtype i Norge. Stor verdi for både rødlistearter, verdifulle lokaliteter og 

fisk og ferskvannsorganismer gir stor verdi for akvatisk biologisk mangfold.  

 

 Akvatisk biologisk mangfold har stor verdi.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

 

Eneste registrerte marine rødlisteart fra influensområdet er ål (CR), som er omhandlet under temaet 
akvatisk biologisk mangfold. Det ble ikke registrert andre marine rødlistearter ved befaringen 16. juli 

2013. Utenfor Kvernbergvika, omtrent 500 m vest for tiltaket er det registrert et gyteområde for torsk 

og sild med A-verdi, og i Klettavika omtrent 200 meter nord for tiltaksområdet er det registrert en 

ålegresseng, som trolig har en C-verdi. Det ble ikke registrert prioriterte naturtyper i selve 
tiltaksområdet på befaringen den 16. juli 2013. De registrerte naturtypene i littoral- og sublittoralsonen 

er vanlig forekommende og har liten verdi.  
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Liten verdi for rødlistearter, middels verdi for verdifulle naturtyper og liten verdi for artsmangfold gir 
liten til middels verdi for marint biologisk mangfold.  

 

 Marint biologisk mangfold har liten til middels verdi.  

 

SEDIMENTKVALITET 

 

Sedimentet fra de tre stasjonene ved Ankerløkken viser at det er sedimenterende forhold, da 
sedimentet består av mudder og finkornet sand. Det ble funnet sterkt til meget sterkt forhøyde 

konsentrasjoner av TBT ved Ankerløkken innen tilstandsklasse IV-V = "dårlig – meget dårlig". For 

tungmetaller ble det registrert lave konsentrasjoner innen klasse I = "bakgrunnsnivå". For de fleste 

PAH-stoffene ble det registrert svakt forhøyde verdier i tilstandsklasse II = "god", mens de fire 
enkeltkomponentene antracen, fluoranten, pyren og indeno(123cd)pyren havnet i klasse III = 

"moderat" for én til to av stasjonene. Benzo(ghi)perylen ble påvist i moderat til sterkt forhøyede 

konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III-IV = "moderat – dårlig". Summen av de 16 PAH-
stoffene tilsvarte Miljødirektoratets tilstandsklasse II = "god". Det ble registrert lave til svakt forhøyde 

verdier av PCB-stoffer. 

 

VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERING 
 

0-ALTERNATIVET 
 

0-alternativet omfatter den allerede eksisterende virksomheten tilknyttet tiltaksområdet. Mulige 

klimaendringer vil kunne gi høyere temperaturer og mer nedbør i influensområdet, men det er ikke 
ventet at mildere vintrer skal føre til noe vesentleg endring for det biologiske mangfoldet. 0-

alternativet vurderes å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) for det biologiske mangfoldet 

knyttet til influensområdet. 

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

 

Det er ikke kjent at noen av de rødlistede fugleartene hekker i influensområdet, og anleggsfasen med 
økt støy og trafikk i influensområdet vil trolig i liten grad være forstyrrende for rødlistearter. 

Driftsfasen medfører store arealbeslag i tiltaksområdet, som innebærer at den registrerte 

brakkvannsdelta-lokaliteten med A-verdi blir så godt som fullstendig ødelagt. Utfyllingen vil også ha 

negativ virkning for det som gjenstår av naturlig vegetasjon i tiltaksområdet, og for de registrerte 
rødlistede karplantene. Brakkvannsdeltaet som er registrert lenger øst og oppstrøms i Jølstra vil ikke 

bli berørt av utfyllingen. Tiltaket vurderes å ha liten negativ virkning i anleggsfasen og stor negativ 

virkning i driftsfasen for terrestrisk biologisk mangfold.  
 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for terrestrisk biologisk 

mangfold i anleggsfasen. 

 Stor verdi og stor negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for terrestrisk biologisk 

mangfold i driftsfasen.  
 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD 

 

Anleggsarbeidet med utfylling av sprengsteinmasse kan gi kortvarige skader på gjellene til fisk som 

oppholder seg i nærheten. Enkelte bergarter kan gi svært spisse partikler når de blir sprengt, noe som 

har vist seg å skade fisk både i naturlige situasjoner og i oppdrett. Avrenning av nitrogenforbindelser 

fra sprengsteinfyllinger kan også gi konsentrasjoner av ammoniakk som kan være skadelig for fisk. 

Særlig vil utvandrede smolt være utsatt for påvirkning av forurensning og partikkelpåvirkning på 

gjellene. Det er svært lite sannsynlig at ny utforming av utløpsosen av Jølstra som følge av det 

etablerte tiltaket vil påvirke smoltens utvandring og overleving. Det er ikke sannsynlig at en liten 

endring i strømretning ut av elva vil gi tilbakevendende laks og sjøørret problemer med å vandre opp i 

Jølstra. 
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Anleggsfasen vurderes å ha liten negativ virkning for akvatisk biologisk mangfold og da først og 

fremst for utvandrende laks og sjøørretsmolt. I driftsfasen vurderes tiltaket å ikke ha virkninger på 

akvatisk miljø.    

 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for akvatisk biologisk 

mangfold i anleggsfasen.  

 Stor verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for akvatisk biologisk mangfold i 

driftsfasen.  
 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

 
Spredning av miljøgifter ventes å kunne ha middels til liten negativ virkning på gyteområde for torsk 

og sild i anleggsfasen, da torskeegg og –larver er sårbare for endringer i vannkvalitet. Det vil være 

ubetydelige virkninger av miljøgifter i driftsfasen. 
 

Spredning av steinstøv og sprengstoffrester vurderes å kunne ha liten til middels negativ virkning på 

gyteområder for torsk og sild og for ålegressengen i anleggsfasen. Sediment og steinstøv kan gi 

skadevirkninger på gjellene. Sildeegg kan derfor bli påvirket av nedslamming i form av tilførte 
finpartikler. I utfyllingen skal det benyttes sprengstein, noe som medføre en viss fare for tilførsler av 

sprengstoffrester i form av ammonium, nitrat eller ammoniakk som kan være skadelig for fisk. I 

driftsfasen vil spredning av steinstøv og sprengstoffrester ha ubetydelig virkning. 
 

Arealbeslag i form av utfylling vil på kort sikt kunne ha middels til stor negativ virkning på marine 

naturtyper og biologisk mangfold hvor det eventuelt skal fylles i sjø. Det beslaglagte arealet vil endre 

det naturlige habitatet fullstendig og for strand og sjøbunn som blir fylt, vil endringen være 
fullstendig. Habitatet vil relativt raskt kunne rekoloniseres med naturlig påslag av vanlige 

forekommende arter, men med en annen artssammensetning. 

 
Endrete strømforhold som følge av forlengelse av elveutløpet ventes å ha liten negativ virkning. 

Anleggsfasen vurderes å ha liten til middels negativ virkning og driftsfasen vurderes å ha middels 

negativ virkning for marint biologisk mangfold.  
 

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

marint biologisk mangfold i anleggsfasen. 

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

biologisk mangfold i driftsfasen.  

 

OPPSUMMERING  

 

Det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet har generelt stor verdi, og da først og fremst på grunn av 
den registrerte naturtypen brakkvannsdelta med flere rødlistede karplanter, og Jølstras betydning for 

anadrom fisk. Det er først og fremst driftsfasen med etablert utfylling som har negative virkninger for 

det biologiske mangfoldet på land og i sjø. En utvidelse av industriområdet på Ankerløkken vurderes å 
ha stor negativ konsekvens for biologisk mangfold på land og liten negativ konsekvens på biologisk 

mangfold i sjø. For akvatisk miljø er det anleggsarbeidet, med tilførsler fra utfyllingsarbeidet, som vil 

ha negativ virkning.  
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SAMLET BELASTNING (NML § 10) 

 

Vi er ikke kjent med at det foreligger andre eller tilsvarende omsøkte planer i de nærliggende 
områdene. En utvidelse av industriområdet på Ankerløkken vurderes isolert sett å ha stor negativ 

konsekvens for biologisk mangfold på land og da i all hovedsak på grunn av arealbeslagene i 

brakkvannsdeltaet med rødlistede karplanter. Tiltaket vurderes å ha liten negativ konsekvens på 
biologisk mangfold i sjø og i ferskvann. Sett i et større perspektiv, er den planlagte utvidelsen av 

industriområdet et forholdsvis lite inngrep i et område som fra før er svært berørt, både av tekniske 

inngrep og i form av vassdragsregulering. Den samlete belastningen på influensområdet er allerede 

stor, og det planlagte tiltaket vil medføre en marginal økt belastning på økosystemet. 

 

AVBØTENDE TILTAK 

 
Spredning av finpartikulære masser til nærliggende område kan reduseres ved utplassering av 

oppsamlingsskjørt/lenser utenfor fyllingsområdet. Dette vil også sørge for lokal sedimentering og slik 

både avgrense mulige skadevirkninger og dempe de visuelle virkningene av tilførslene. Avbøtende 
tiltak vil sørge for at omfanget av spredning av forurenset sediment, steinstøv og sprengstoffrester blir 

minst mulig og virkningen vil trolig være lokal ved planområdet. En bør i tillegg utføre tiltaket utenfor 

gyte- og oppvekstsesong til torsk.  

 
Anleggsarbeidet bør ikke utføres i smoltutvandringsperioden på våren og under oppvandringsperioden 

for voksen laks senere på sommeren og høsten. Dersom arbeidet gjennomføres vinterstid, vil de 

negative konsekvensene på laks og sjøørret bli ubetydelige. 
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UTFYLLING I SJØ - TILTAKSPLANER 
 

Ankerløkken Eigedom AS ønsker en utfylling av eksisterende industriområde på Ytre Øyrane i Førde 

kommune, og er i gang med å utarbeide en reguleringsplan. Det planlegges en utfylling av omtrent 29 

500 m
2
 vest for nåværende industriområde for å øke eksisterende bruksareal (figur 1). Fjorden har en 

maksimal dybde på 11 meter i foreslått utfyllingsområde. Ved utfylling av området vil utløpet av 

Jølstra forlenges med 200 - 250 m. 

 

 

Figur 1. Plan- og utfyllingsareal for Ankerløkken Eigedom AS i Ytre Øyrane. Kartet er utarbeidet av 
Arkitektkontoret Erling Hauge AS. 

Jølstra 

Øyrane 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på tilgjengelig 

litteratur og nasjonale databaser, samt feltundersøkelser. Mette Eilertsen og Joar Tverberg utførte 

kartlegging av marint biologisk mangfold den 16. juli 2013. Det er ikke utført feltarbeid for terrestrisk 
og akvatisk biologisk mangfold, og usikkerheten knyttet til dette er diskutert i eget kapittel på side 38. 

For denne konsekvensutredningen blir datagrunnlaget vurdert som godt (klasse 2 jf. tabell 1).  

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

Klasse Skildring 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

TRE-TRINNS KONSEKVENSVURDERING  

Miljøkonsekvensutredninger (KU) blir utført etter en standardisert tre-stegs prosedyre omtalt i Statens 

vegvesen sin Handbok 140 om konsekvensutredninger (2006). Fremgangsmåten er utviklet for å gjøre 
analyser, konklusjoner og tilrådinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 
 

Her blir området sine karaktertrekk og verdier innen hvert enkelt fagområde skildret og vurdert så 

objektivt som mulig. Med verdi er det ment en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er 
med utgangspunkt i nasjonale mål innen det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 

spenner fra liten verdi til stor verdi:  
 

Verdi 

Liten                     Middels                        Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 

                eksempel    

 

 

TRINN 2: TILTAKET SIN VIRKNING  

 

Omfanget av virkning av tiltaket omfatter hvilke endringer en regner med tiltaket vil føre til for de 

ulike deltema, og graden av disse endringene. Her blir mulige endringer skildret, og det blir vurdert 
hvilken virkning endringene vil ha dersom tiltaket blir gjennomført. Virkningene blir vurdert langs en 

skala fra stor negativ virkning til stor positiv virkning: 

 

Virkning  

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

                                          eksempel                             
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TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

 
Her kombinerer en steg 1 (verdivurdering) og steg 2 

(virkning) for å få frem den samlede konsekvensen av tiltaket 

(se figur 2). Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala 
fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv 

konsekvens. Konsekvensen blir funnet ved hjelp av en 

matrise (den såkalte konsekvensviften): 

 
 

 

 

Figur 2. «Konsekvensviften». Konsekvensen for et tema 

kommer frem ved å sammenlikne området sin verdi for det 

aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på temaet. 

Konsekvensen blir vist 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). 

 

 

VERDISETTING AV BIOLOGISK MANGFOLD 

På bakgrunn av at det ikke foreligger et utredningsprogram for den planlagte utfyllingen ved 
Ankerløkken, er det tatt utgangspunkt i eksisterende håndbøker og veiledere for temaet biologisk 

mangfold/naturmiljø.  

 
Temaet biologisk mangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og 

planter sine levegrunnlag, samt geologiske element. Begrepet biologisk mangfold omfatter alle 

terrestriske (landjord), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og 

biologisk mangfold tilknyttet disse.  
 

I denne rapporten er både terrestrisk, akvatisk og marint biologisk mangfold verdi- og 

konsekvensvurdert. I tillegg er det gjort en vurdering av virkninger av miljøgifter i sediment og mulige 
endringer av strøm og vannutskiftning. Aktuelle emner og kriterier for verdivurdering er gitt i tabell 2. 

Grunnlaget for kartlegging og verdisettingen bygger for det meste på ulike rapporter og håndbøker 

utgitt av Direktoratet for naturforvaltning: DN-håndbok 11 – viltkartlegging, DN-håndbok 13 – 

kartlegging av naturtyper, DN-håndbok 15 – kartlegging av ferskvannslokaliteter, DN-håndbok 19 – 
kartlegging av marint biologisk mangfold. I tillegg naturtyper i sjø beskrevet etter «Naturtyper i 

Norge» (NiN) (Halvorsen 2009). Arter og naturtyper er også vurdert etter den norske rødlista for arter 

og naturtyper (Kålås mfl. 2010, Lindgaard og Henriksen 2011).  
 

METODER FOR UNDERSØKELSER AV MARINT MILJØ 

Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i utfyllinger sin påvirkning på resipienten og marint biologisk 

mangfold. Undersøkelsen fungerer primært som en kartlegging av miljøforholdene (naturtilstanden) i 

resipienten i forkant av at det eventuelt skal fylles i sjø. 
 

Det er utført undersøkelser av miljøgifter i sediment på tre steder, samt sedimentkvalitet med 

kornfordeling og bunndyrsamfunnet sin sammensetning på ett sted i resipienten i henhold til Norsk 
Standard NS-EN ISO 566-19:2004 og NS-EN ISO 16665:2005. I tillegg ble det utført kartlegging av 
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marine naturtyper og artsmangfold i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007 på ett sted. 
Vurdering av resultatet er gjort i henhold til Miljødirektoratets klassifisering av miljøkvalitet (Molvær 

mfl. 1997), klassifisering av miljøtilstand i vann, veileder 01:09 og veileder 02:13 (Direktoratsgruppa 

for vanndirektivet) og Miljødirektoratets veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder 
kystfarvann – Revisjon av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter 

(Bakke mfl. 2007). 

 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av ulike fagtema innen 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 truet 
(EN) eller kritisk truet 

(CR) 

 Område med forekomst av 
flere rødlistearter 

 Arter på Bern liste II og 

Bonn liste I 

 Terrestrisk miljø 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

NVE-veileder 3-2009, 

Lindgaard & Henriksen 2011 

 Naturtyper med verdi C 
(lokalt viktig) 

 

 Naturtyper med verdi B 
(viktig) 

 

 Naturtyper med verdi A 
(svært viktig) 

 

Artsmangfold 

Kilder: Statens vegvesen – 
handbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Område med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for 
distriktet 

 Viltområde og vilttrekk 
med viltvekt 1 

 Område med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

 Viltområde og vilttrekk 

med viltvekt 2-3 

 Område med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

 Viltområde og vilttrekk 

med viltvekt 4-5 

 Akvatisk biologisk mangfold 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-handbok 15, 
Lindgaard & Henriksen 2011 

 Andre områder  Ferskvannslokaliteter 
med verdi B (viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med 
verdi A (svært viktig) 

Fisk- og 

ferskvannsorganismer 

Kilde: DN-håndbok 15 

Norsk Rødliste 2010 (Kålås mfl. 
2010). 

 

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

 Marint biologisk mangfold 

Marine naturtyper 
DN-handbok 19, Statens 
vegvesen – håndbok 140 
(2006), Lindgaard & Henriksen 

(2011) 

 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) 

 

Marint arts-  

og individmangfold 
Kilder: DN-handbok 19, Statens 
vegvesen –handbok 140 (2006), 

Norsk Rødliste 2010 (Kålås mfl. 
2010). 

 

 Område med arts og 

individmangfold som er 
representativ for distriktet. 

 Leveområde for andre arter 

 

 Område med stort 

artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

 Leveområde for rødlista 
arter i kategoriene nær 

truet (NT) og sårbar (VU) 

 Område med stort 

artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

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

 Område med forekomst av 
flere rødlistearter 
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MARINE NATURTYPER OG MARINT ARTSMANGFOLD 
 

Det er utført en enkel kartlegging av flora og fauna i littoralen og øvre deler av sublittoralen i henhold 

til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007 og Naturtyper i Norge (Halvorsen 2009). Dette gjelder 
området ved Ankerløkken. Større områder av littoralsonen, og en kortere strekning av sublittoralen ble 

synfart (figur 3). Ved synfaring av sublittorale forhold ble det utført fridykking. Dyr og alger i littoral- 

og sublittoralsonen ble registrert. Dersom en art ikke lot seg identifisere i felt, tok en prøver for senere 
identifisering. Som grunnlag for artsidentifisering benyttet en blant annet "Norsk algeflora" (Rueness 

1977) og "Seaweeds of the British Isles" (Maggs & Hommersand 1993).  

 

Littoral

Sublittoral

 

Figur 3. Oversiktsbilde av område for synfaring av littoralsone (gul stiplet linje) og øvre sublittoral 
(blå stiplet linje) ved Ankerløkken.  

MARIN BLØTBUNNFAUNA 
 

Det er utført undersøkelse av bunndyrsamfunnets sammensetning i tiltaksområdet til Ankerløkken 

Eigedom AS henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 5667-19:2004 og NS-EN ISO 16665:2005 (figur 

3). Det ble tatt to sedimentprøver på stasjon 1 for artsbestemmelse av bløtbunnfauna og de ble tatt med 

en 0,1 m
2
 stor van Veen-grabb. Sedimentet fra den store grabben ble vasket gjennom en rist med 

hulldiameter på 1 mm, og gjenværende materiale ble fiksert på hver sin boks med formalin tilsatt 
bengalrosa og tatt med til lab for analyse av fauna. Det ble i tillegg tatt et ekstra grabbhogg for 

sedimentkvalitet. Som støtteparametere til marin bløtbunnfauna ble sedimentet analysert for 

kornfordeling, tørrstoff, glødetap og organisk karbon (TOC).  
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Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand, og grus i sedimentet.  pH 
(surhet) ble også målt i sedimentet i henhold til NS 9410, Eh (elektrodepotensial) ble ikke målt 

grunnet tekniske problemer. Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet ble analysert direkte 

etter AJ 31, men for å kunne benytte klassifiseringen i Miljødirektoratet (1997), tidligere SFT og 
KLIF, skal konsentrasjonen av TOC i tillegg standardiseres for teoretisk 100 % finstoff etter 

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

 

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

 

VURDERING AV BLØTBUNNFAUNA 

 
Det ble utført en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av makrofauna (dyr større enn 1 mm). 

Vurderingen av sammensetningen av bunndyr ble gjort 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 individ pr art. Det blir brukt fire ulike indekser for å sikre best 

mulig vurdering av tilstanden på bunndyr (tabell 3). Vurdering av resultat er gjort i henhold til 

Miljødirektoratets veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann og veileder 97:03 for klassifisering 

av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann.  
 

Tabell 3. Oversikt over klassegrenser for ulike bunndyrindekser (veileder 01:09). 

Indikativ parameter 
I 

Svært god 

II 

God 

III 

Moderat 

IV 

Dårlig 

V 

Svært dårlig 

NQI1 >0,72 0,63-0,72 0,49-0,63 0,31-0,49 <0,31 

H’ >3,8 3,0-3,8 1,9-3,0 0,9-1,9 <0,9 

ES100 >25 17-25 10-17 5-10 <5 

ISI indeks > 8,4 7,5-8,4 6,1-7,5 4,2-6,1 <4,2 

 

GEOMETRISKE KLASSER 
 

Bunnfauna er identifisert og kvantifisert, og artene inndeles i geometriske klasser. Det vil si at alle 

artene fra en stasjon blir gruppert etter hvor mange individ hver art er representert med. Skalaen for de 
geometriske klassene er I = 1 individ, II = 2–3 individ, III = 4–7 individ, IV = 8–15 individ per art, 

osv. (tabell 4).  

Tabell 4. Eksempel på inndeling i geometriske klasser. 

 
Geometrisk klasse Antall individ/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 kan det 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. Formen på kurven er et mål på sunnhetsgraden til 

bunndyrsamfunnet 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 individ. Et moderat påvirket samfunn vil ha en kurve som er mer avflatet enn i et 

upåvirket miljø.  
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I et sterkt påvirket miljø vil formen på kurven variere på grunn av dominerende arter som forekommer 
i store mengder, samt at kurven vil bli utvidet med flere geometriske klasser. 

 

MILJØGIFTER I SEDIMENT 
 

Det ble samlet inn fire til seks parallelle sedimentprøver på de tre stasjonene med en 0,025 m² stor van 

Veen-grabb (figur 34, tabell 5). Fra hver av de fire prøvene ble materiale tatt ut fra de 2–5 øverste cm 
og samlet til en blandprøve for analyser og vurdering av miljøgifter. 

 

Miljødirektoratet sine veiledere for håndtering av forurenset sediment (TA 2960/2012 og TA 

2855/2011) skisserer krav til hva som skal gjøres av undersøkelse i forbindelse med mudring og 
deponering av sedimenter. Når det gjelder tilnærmet rene sedimenter i tilstandsklasse I og II vil det 

som regel ikke føre til noe økt forurensing på dumpestedet. Der 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. 

 

 

Figur 4. Oversiktsbilde av område for synfaring av littoralsone (gul stiplet linje) og øvre sublittoral 

(blå stiplet linje) ved Ankerløkken.  

 
Tabell 5. Posisjoner og dyp for sedimentstasjoner ved Ankerløkken i Førde kommune 16. juli 2013. 

Ankerløkken Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 

Posisjon nord 61 27,607' 61 27,594' 61 27,591' 

Posisjon øst 5 49,801' 5 49,908' 5 49,814' 

Dyp (m) 11 8 6-8 

Sedimentprøver

Bunndyr

23

1
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet er alle områdene som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det planlagte 

tiltaket og tilhørende virksomhet. Influensområdet omfatter de tilstøtende områdene der tiltaket vil 

kunne ha en effekt. 

 
For denne aktuelle saken omfatter tiltaksområdene de bunnarealene og strandsonen som blir direkte 

berørt av den konkrete fyllingen av steinmasser i sjø (se figur 1). Dette gjelder også områdene som 

skal være deponi for stein, enten permanent eller midlertidig, samt eventuelle midlertidige 
riggområder for anleggsvirksomhet. 

 

Størrelsen til influensområdet vil variere mellom de ulike deltemaene. For terrestrisk miljø vil 
stedbundne arter (flora) ha et influensområde som i stor grad tilsvarer tiltaksområdet, men det kan 

være hensiktsmessig å definere influensområdet som 20 meter rundt inngrepene. For fugl og pattedyr 

er denne sonen noe større, siden disse artene er mer arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra 

tekniske inngrep være tilstrekkelig, men for enkelte arter, spesielt rovfugl, er influensområdet mye 
større. 

 

Når det gjelder akvatisk miljø, er influensområdet vurdert å omfatte Jølstra fra utløpet og opp til 
Brulandsfossen.  

 

For det marine miljø er det først og fremst de hydrologiske forholdene i tiltaksområdet som vil avgjøre 
hvor langt unna tiltaket vil ha effekt. Det gjelder særlig virkningene av tilførsler av steinstøv og 

sprengstoffrester til sjøen i forbindelse med utfyllingen. Da tiltaksområdet ligger langs utløpet av 

Jølstra, som er en elv med høy vannføring, vil en kunne forvente et relativt stort influensområde for 

det marine miljø. Områder opp til 1 km fra tiltaksområdet er derfor inkludert i influensområdet. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE, RESULTAT OG VERDIVURDERING 
 

Ankerløkken er et eksisterende industriområde, som ligger på Øyrane i Førde, på nordsiden av Jølstras 

utløp innerst i Førdefjorden (figur 5). Indre deler av Førdefjorden er relativt grunn, og blir gradvis 

dypere ut mot Erdal. Fra Erdal og utover i fjorden blir det relativt raskt dypere, og det er dybder på 
over 200 m ut til Kvammen, med en maksimal dybde på 416 m. Mellom Kvammen og Russenes er det 

en terskel på 50-100 m dyp. Her blir fjorden dypere, over 200 m dyp, før den går ut i Brufjorden.  

 

Utfyllingsområde

Jølstra

Førdefjorden

 

Figur 5. Ankerløkken og planlagt tiltaksområde ligger vest for Førde sentrum, og ved utløpet av 

Jølstra i Førdefjorden. Utfyllingsområdet er vist med stipla rød linje.  

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD  
 

RØDLISTEARTER 
 

Det foreligger en god del registreringer av rødlistearter i Artsdatabankens Artskart fra influensområdet 

(http://artskart.artsdatabanken.no). Makrellterne (VU), fiskemåke (NT), storspove (NT), hettemåke 

(NT) og lomvi (CR) er registrert i influensområdet, men det er ikke registrert hekke- eller 
yngleområder for noen av disse artene i Naturbase.  

 

Økland & Økland (1988) registrerte flere hundre eksemplarer av stilkvasshår (VU) i brakkvannsdeltaet 
ytterst i elvemunningen, samt noe mer sparsomt med dvergsivaks og firling. Økland & Økland (1988) 

fant også ca. 25 eks. av stilkvasshår litt lengre inn langs Jølstra. Stilkvasshår, dvergsivaks og firling 

ble også registrert av Larsen & Gaarder (2002) i forbindelse med den kommunale kartleggingen av 
naturtyper. Hengestarr (NT) er også registrert i influensområdet. Det knyttes noe usikkerhet til den 

http://artskart.artsdatabanken.no/
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geografiske plasseringen av disse artene, men en oversikt basert på registreringene i Artskart er vist i 
figur 7. Pusleplantesamfunnet i tiltaksområdet er ikke undersøkt i 2013.  

 

Lomvi er kritisk truet, og dersom arten hadde hekket og ynglet i influensområdet, ville deltemaet 
rødlistearter hatt stor verdi. På bakgrunn av at artene som er registrert med fast tilhold i området har 

status VU og NT, vurderes rødlistearter å ha middels til stor verdi.  

 

NATURTYPER 

 

Naturtypekartlegging etter DN-handbok 13 er utført for Førde kommune av Larsen & Gaarder (2005) 

og registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelig i Direktoratet for naturforvaltning sin 
Naturbase. I tiltaksområdet er det registrert et brakkvannsdelta (G07 i DN-håndbok 13) med verdi A 

(svært viktig) som overlapper med utfyllingsområdet (figur 7), og det er også registrert ett 

brakkvannsdelta noen lenger sør i deltaet med verdi B (viktig), som vurderes å være innenfor 
influensområdet. Naturtypen brakkvannsdelta tilsvarer landskapsdelen aktivt delta, som er en nær truet 

naturtype jf. Lindgaard og Henriksen (2011). Et aktivt delta kan videre deles inn hovedtyper, der et 

aktivt marint delta vurderes som en sårbar (VU) naturtype. Det finnes også et større brakkvannsdelta i 

et avsnørt sideløp av Jøstra nordøst for Øyrane, og et deltaområde lenger ut i fjorden, ved Hornnes 
(figur 17), men disse vurderes å være utenfor influensområdet. Verdifulle naturtyper har stor verdi.  

 

  

Figur 6. Venstre: Utløp av Jølstraelven ved Ankerløkken, som er leveområde for rødlistede karplanter 

og næringsområde for flere rødlistede fuglearter. Høyre: Det er lite naturlig vegetasjon langs 
elvemunningen, og mye av tiltaksområdet er preget av utfyllinger og andre tekniske inngrep.  

ARTSMANGFOLD 
 

Det meste av tiltaksområdet består av eksisterende industriområde, og det er kun et smalt belte med 

naturlig vegetasjon i overgangen mellom land og elv/fjord (figur 6). I overgangen mellom 
industriområde og strandsonen står det enkelte bjørk, selje og gråor. I strandsonen er det et smalt belte 

med grus- og sandstrand. I bakkant av stranda er det et høyvokst feltsjikt med blant annet mjødurt, 

vendelrot og strandrør. På selve stranda er det blant annet skjørbuksurt. Informasjonen om 

artsmangfoldet er mangelfullt, siden området ikke er undersøkt i felt, og de nevnte artene er kun 
observert på bilder fra tiltaksområdet. I følge Larsen & Gaarder (2005) finnes det også gamle funn av 

pusleblom fra deltaet, registrert av Anton Landmark i 1904 og 1905. Av registrerte fuglearter i 

Artskart fra influensområdet kan nevnes havørn, siland, tjeld, stokkand, kvinand, horndykker, 
gråmåke, storsarv, svartbak, gråspurv, dompap og kaie. Det foreligger ellers ingen viltområder fra 

Miljødirektoratet sin Naturbase i influensområdet. Artsmangfoldet vurderes å være representativ for 

habitatene og for distriktet og har liten verdi.   
 

Middels til stor verdi for rødlistearter, stor verdi for verdifulle naturtyper og liten verdi for 

artsmangfold gir stor verdi for terrestrisk biologisk mangfold.  

 

 Terrestrisk biologisk mangfold har stor verdi. 
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Figur 7. Registrerte naturtyper og rødlistearter (terrestriske) i forhold til det planlagte tiltaket.  

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD  
 

Det er i perioden 1999 til 2013, med unntak av i 2008 og 2011, gjennomført årlige fiskeundersøkelser 
i Jølstra (Sægrov 2013). I en rekke av årene er det også utført telling av gytebestanden av laks og 

sjøaure om høsten. I tillegg er det god fangststatistikk fra vassdraget. Samlet gir dette et svært godt 

grunnlag for å vurdere verdien av de anadrome fiskebestandene i Jølstra som kan bli påvirket av 
tiltaket.  

 

RØDLISTEARTER 

 
Det er ål (CR) helt opp til Brulandsfossen (Sægrov under utarbeidelse), ål finnes følgelig også i 

Førdefjorden og bruker sannsynligvis brakkvannsområdet som oppvekst og beiteområde. Elvemusling 

(VU) er ikke kjent fra vassdraget (Kålås & Larsen 2012). Rødlistearter har stor verdi. 
 

VERDIFULLE LOKALITETER 

 

Ankerløkken ligger ved utløpet av Jølstra. Jølstra har en lakse- og sjøørretførende strekning på ca. 6,5 
km. Ved vannføring på 44 m³/s (årssnittet) er elvearealet i Jølstra på den ca. 4,5 km lange 

elvestrekningen fra Brulandsfossen ned til samløp med Anga ca. 210 000 m² (Grande og Sværen 
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2007). Det blir også produsert smolt på en ca. 1 km lang strekning fra samløpet med Anga og ned til 
hengebroen, arealet er ca. 55 000 m². I tillegg blir det produsert smolt i Anga Prestfossen og ned til 

samløpet med Jølstra, arealet er 35 000 m². Den totale anadrome strekninga er 6,5 km, og det totale 

arealet er om lag 300 000 m² ved gjennomsnittlig vannføring.  

 

Det er en rekke viktige gyteområder fordelt på hele den anadrome strekningen. Hele det anadrome 
arealet er å betrakte som oppvekstområde for laks og sjøørret, og har stor verdi.  

 

EU sitt vassrammedirektiv deler overflatevannforekomstene inn i ulike typer etter fastsatte fysiske og 

kjemiske kriterier, fordi vannforekomster med ensartet fysiske og kjemiske forhold i samme region har 
mye den samme økologien (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2011). Nedre del av Jølstravassdraget 

har følgende parameterverdier som grunnlag for typifisering: 

 Økoregion: «Vestlandet» 

 Klimaregion «lavland» (< 200 moh.)  

 Kalkinnhold: «svært kalkfattig» (< 1 mg Ca/l) 

 Humusinnhold: «klar» (fargetall < 30 mg Pt/l) 

 Turbiditet: «klar» (turbiditet < 10 mg/l) 

 Størrelse for elv: «middels til stor» (feltareal 100-1000 km²) 

 
For Jølstra gir dette følgende naturtype for elvestrekningen ned mot Førdefjorden  

 Middels til stor, svært kalkfattig og klar elv under skoggrensa på Vestlandet 

 

Naturtypen elveløp forøvrig vurdert som en «nær truet» (NT) naturtype i Norge, (Lindgaard & 

Henriksen 2011). Verdifulle lokaliteter har stor verdi.  
 

FISK- OG FERSKVANNSORGANISMER 

 
I følge Lakseregisteret (Miljødirektoratet) er bestandstilstanden for laks «svært dårlig», mens 

sjøørretbestanden er redusert. For laksen er vassdragsregulering og lakselus regnet som avgjørende 

påvirkningsfaktorer. For sjøørret er det bare vassdragsregulering som er regnet som avgjørende 

påvirkningsfaktor.   
 

Ungfisk 

I perioden 1999 til 2012 har det i gjennomsnitt blitt fanget 70 årsyngel av laks per 100 m², dette er 
regnet som gode tettheter av lakseyngel (DV 2009, Sandlund 2013). Dette indikerer at det stort sett har 

vært nok gyting av laks i vassdraget. Av ungfisk eldre enn årsyngel har gjennomsnittlig tetthet vært ca. 

30 per 100 m², noe som også er å regne som god tetthet. Beregning av tettheten av presmolt viser også 
at tettheten av denne gruppen er som forventet (Sægrov mfl 2001, Sægrov & Hellen 2004)  

 

Gytefisk 

Siden 1993 er det utført gytefisktellinger 14 ganger, i gjennomsnitt er det registrert 230 laks, ved fire 
tellinger siden 2008 er det i snitt registrert 191 gytelaks laks per år. For å nå gytebestandsmålet er det 

regnet at det må være 92 gytende hunnlaks med en gjennomsnittlig størrelse på 5 kg. Det er derfor 

sannsynlig at gytebestandsmålet er nådd de fleste år.  
 

Fangst 

I 2012 ble det fanget og satt tilbake 242 villaks i Jølstra og i tillegg tatt opp og avlivet 2 villaks og 4 
rømte oppdrettslaks (1,6 % oppdrett) (figur 8). Etter nedgangen i laksefangsten fra 2004 til 2009 har 

fangstene økt til et høyere nivå i årene 2010 til 2012. Fisket i elven ble stanset i 1992, etter gjenåpning 

av fisket i 1996 er det aller meste av villaksen blitt satt tilbake i elven (fang og slipp).  

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1854 21 

 

 

 

 

 

Figur 8. Fangst av laks (antall) i 

Jølstra i perioden 1969-2012, 
fordelt på avlivet villaks, avlivet 

rømt oppdrettslaks og tilbakesatt 

villaks. Kilde: Førde og Hafstad 

Elveeigarlag sin årsrapport for 
2012.  

 

Totalt sett har det vært en reduksjon i fangstene av sjøørret de siste 10 årene, dette er det samme bildet 

en ser i andre vassdrag på Vestlandet og i Trøndelag. I Jølstra var det relativt høye fangster av sjøørret 

i 2009 og spesielt i 2010 sammenlignet med andre elver (figur 9).  

 

 

 

 

Figur 9. Fangst av sjøørret i 

Jølstra i perioden 1969 til 2012. I 

årene 1993, 1994 og 1995 var ikke 
elven åpen for fiske. I 1992 ble 

fisket avsluttet tidligere enn de 

andre årene. Fra 2000 til 2012 ble 
en del av ørreten satt tilbake i 

elven etter fangst. Opplysninger 

om fangst av avlivet og gjenutsatt 
fisk er hentet fra Førde og Hafstad 

Elveeigarlag sin årsrapport for 

2012.  

 

Stor verdi for både rødlistearter, verdifulle lokaliteter og fisk og ferskvannsorganismer gir stor verdi 
for akvatisk biologisk mangfold.  

 

 Akvatisk biologisk mangfold har stor verdi. 

 

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD  
 

RØDLISTEARTER 

 

Eneste rødlisteart tilknyttet marint miljø som er registrert fra før, er ål (CR) som omtales under 

akvatisk miljø. Ingen andre rødlistearter ble registrert under befaringen den 16. juli 2013. Rødlistearter 
har liten verdi.  
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NATURTYPER  
 

Utenfor Kvernbergvika, omtrent 500 m vest for tiltaket, er det registrert et gyteområde for torsk og sild 

(figur 10). Gyteområder for torsk er en prioritert naturtype med verdi A (svært viktig) i henhold til 
DN-håndbok 19. For torsk blir gyteområdet innerst ved Førde regnet som et av de viktigste i 

Førdefjorden (Van der Meeren & Otterå 2011). I følge Fiskeridirektoratet er det registrert en liten 

ålegresseng i Klettavika, omtrent 200 meter nord for eksisterende industri/næringsområde. 
Ålegressenga er liten, men siden den ligger i nærheten av et gyteområde blir den vurdert som viktig 

(B-verdi). Det foreligger ingen beskrivelse av naturtypen.  

 

Figur 10. Gyteområde for torsk 

og sild (grå skravering) er 

registrert ca. 500 meter vest for 
tiltaksområdet. Omtrentlig 

plassering av ålegressenga er vist 

med svart sirkel.  

  

 
Deler av tiltaksområdet består av steinfyllinger og i littoralsonen ble det registrert konstruert bunn og 

mark i fjæresonen (S1), og stein-, grus- og sandstrand (S6) av grunntypen brakkvannssand-forstrand 

(S6-1, se figur 11). Stein-, grus- og sandstrand er ustabil og samtidig for grovkornet til at gravende dyr 

liker seg der, det finnes derfor få plante og dyrearter på slike strender (NiN 2009). De registrerte 
naturtypene i littoralsonen er vanlige og vidt utbredte og har liten verdi. I sublittoralen ble det 

registrert mellomfast eufotisk saltvannsbunn (M13) med grunntype eufotisk bløt mellomfast bunn i 

brakkvann (M13-1). Også denne naturtypen er vanlig og har liten verdi.  
 

På bakgrunn av at det er registrert to naturtyper i influensområdet, en A- og en B-lokalitet, men kun 

vanlige naturtyper i selve tiltaksområdet, vurderes naturtyper å ha middels verdi. 
 

  

Figur 11. Venstre: Konstruert strandsone i planområdet ved Ankerløkken. Høyre: 

Brakkvannssandstrand. 

Torsk & sild
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ARTSMANGFOLD 
 
Littoralen 

Littoralsonen i undersøkelsesområdet bestod av en lite eksponert og slak brakkvanns-forstrand, samt 

lite eksponert konstruert steinbunn med varierende helning. I littoralsonen var det generelt artsfattig. I 

øvre deler av den konstruerte strandsonen var det et belte av høvringstang (Fucus cf. ceranoides) 

(figur 12), nederst i strandsonen og øvre deler av sjøsonen forekom det tarmgrønske (Ulva 
intestinalis). Langs stein-, gurs- og sandstrandsonen var det spredte forekomster av høvringstang og 

tarmgrønske voksende på steiner. Av fauna ble det registrert tangloppe (Gammarus sp.) og 

storstrandsnegl (Littorina littorea). 
 

  

Figur 12. Oversiktsbilder av littoralsonen i 
tiltaks- og undersøkelsesområdet. Oppe til 

venstre: Belte av høvringstang på konstruert 

bunn. O. t.h.: Høvringstang og tarmgrønske T.h.: 
Artsfattig brakkvannssandstrand. 

 

 

Sublittoralen 

Sublittoralen i undersøkelses- og tiltaksområdet var artsfattig, og algeforekomster ble registrert på 

steiner og større objekter. Det ble registrert høvringstang, tarmgrønske, strandtagl (Chordaria 
flagelliformis) og brunsli (Ectocarpus siliculosus) (figur 13). Av fauna ble det registrert forekomster 

av storstrandsnegl, strandreke (Palaemon sp.) og tangloppe. 

 

Artsmangfoldet registrert i litoral- og sublitoralsonen var relativt lavt og er vurdert å ha liten verdi. 
 

Liten verdi for rødlistearter, middels verdi for verdifulle naturtyper og liten verdi for artsmangfold, gir 

liten til middels verdi for marint biologisk mangfold.  
 

 Marint biologisk mangfold har liten til middels verdi.  
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Figur 13. Oppe til venstre: Artsfattig eufotisk 

bløt mellomfast bunn i brakkvann. O. t.h.: 
Spredt forekomst av høvringstang og 

tarmgrønske. Høyre: Tarmgrønske og 

strandtagl på større stein.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER 
 
En oppsummering av verdiene for de ulike deltemaene er vist i tabell 6. I vedlegg 3 er verdiene for 

biologisk mangfold i influensområdet vist på kart.  

 

Tabell 6. Oppsummering av verdier for biologisk mangfold for tiltaks- og influensområdet ved 

Ankerløkken.  

Verdivurdering  
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Terrestrisk biologisk mangfold  

Rødlistearter 

Firling (VU), stilkvasshår (VU), dvergsivaks (NT), 

hengestarr (NT), fiskemåke (NT), storspove (NT), 
hettemåke (NT), makrellterne (VU) og lomvi (CR) 

 

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

Naturtyper 
To lokaliteter med brakkvannsdelta (G07), en med A-

verdi og en med B-verdi i influensområdet.  

 

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

Artsmangfold 

Det er lite naturlig vegetasjon i tiltaksområdet. En del 

fuglearter er registrert tilknyttet sjø- og vannarealene. 

Vegetasjonen på sand- og grusstranda i elvedeltaet er 

ikke undersøkt i felt.  

 

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

Samlet Stor verdi 
 

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

Akvatisk biologisk mangfold  

Rødlistearter Ål (CR) 
 

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

Verdifulle lokaliteter 
Jølstra er gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret. 

Elveløp (NT).  

 

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

Fisk og 

ferskvannsorganismer 
Det er gode bestander av laks og sjøørret i Jølstra 

 

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

Samlet Stor verdi 
 

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

Marint biologisk mangfold 

Rødlistearter Ingen registrerte rødlistearter 
 

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

Naturtyper 
Svært viktig gyteområde for torsk og sild, en viktig 

ålegraseng, ellers vanlige naturtyper  

 

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

Artsmangfold 
Vanlige arter og et lavt artsmangfold 

 

 

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

Samlet Liten til middels verdi 
 

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

 

 

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1854 26 

SEDIMENTUNDERSØKELSE 
 

SEDIMENTKVALITET 

 

Som grunnlag for artsbestemmelse fikk en opp godt med prøvemateriale, dvs. 8 l og 6,5 l i to 
paralleller (figur 14A). Sedimentet ble hentet opp fra 11-13 m dyp og var svart, mykt og hadde noe 

lukt av hydrogensulfid. Sedimentet var finkornet og bestod hovedsakelig av mudder og sand, og var 

dekket terrestrisk materiale. Surhet (pH) i sedimentet ble målt til henholdsvis 7,15 og 7,12 i de to 

parallellene, elektrodepotensial (Eh) ble ikke målt.   
 

  A: B: 

  

Figur 14. A: Bilde av sediment tatt med stor grabb ved Ankerløkken Eigedom AS den 16. juli 2013. B: 

Kornfordeling i sediment fra Ankerløkken. Figuren viser kornstørrelse i mm langs x-aksen og 

henholdsvis akkumulert vektprosent og andel i hver størrelseskategori langs y-aksen. 

Tabell 7. Kornfordeling, tørrstoff, organisk innhold og TOC i sedimentet fra 16. juli 2013. 
Miljødirektoratets tilstand for totalt organisk karbon er markert med blå som viser tilstand III = 

"mindre god". 

Ankerløkken 

 Leire & silt    Sand  Grus  Tørrstoff  Glødetap  TOC  Normalisert 

TOC  

60,8 % 38,7 % 0,4 % 58,4 % 4,93 % 26 mg/g 33 mg/g 

 

Glødetapet i sedimentet var lavt med 4,9 %. Glødetapet er mengden organisk stoff som forsvinner ut 

som CO2 når sedimentprøven blir glødet, og er et mål for mengden 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 33 mg C/g og tilsvarer Miljødirektoratets tilstandsklasse III = "mindre god" (tabell 7). 
 

BUNNFAUNA 

 
Artstallet i de to grabbene på stasjonen var svært lavt med 10 i grabb A og 13 i grabb B. Totalt 

artsantall var 15, mens gjennomsnittet for de to grabbene var 12 (tabell 8). Individantallet i de to 

grabbene var relativt lavt til relativt høyt med 327 i grabb A og 772 i grabb B. Totalt individantall var 
1099, mens gjennomsnittet var 550. Verdiene for artsmangfold ved begge indekser lå innenfor 

tilstandsklasse «Dårlig» for enkeltgrabbene, gjennomsnitts- og stasjonsverdiene samt for begge nEQR-

verdiene. Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med tydelig dominans. 

 
Verdiene for ISI-indeksen lå i tilstandsklasse «Dårlig» for grabb B, grabbenes gjennomsnitts- og 

stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdien for gjennomsnittet lå nær klasse «Svært dårlig». 
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Verdien for grabb A lå i klasse «Svært dårlig». Verdiene for NSI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse 
«Dårlig» både for begge enkeltgrabber, grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt for begge 

nEQR-verdiene. Verdiene for begge enkeltgrabber samt gjennomsnitts- og stasjonsverdiene lå nær 

klasse «Svært dårlig». Verdiene for DI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «God» både for grabb A 
og begge nEQR-verdiene, mens verdiene for grabb B, gjennomsnitt og stasjonsverdi lå i klasse 

«Dårlig». Verdien for grabb B lå nær klasse «Svært dårlig». Verdiene for gjennomsnittlig nEQR 

beregnet over alle seks indekser lå innenfo16r tilstandsklasse «Dårlig» både for gjennomsnittsverdier, 
stasjonsverdier og samlet.  

 

Dominerende art på stasjonen var den svært forurensningstolerante dyregruppen Oligochaeta 

(fåbørstemark) med 807 individer tilsvarende omtrent 73 prosent av individene (tabell 9). 
 

Tabell 8. Antall arter (S) og individ (N) av bunndyr i sediment fra to paralleller i tiltaksområdet 

Ankerløkken 16. juli 2013, samt NQI1-indeks, Shannon-Wieners diversitetsindeks (H'), Hurlberts 
indeks (ES100), berekna maksimal diversitet (H'max), jevnhet (J), artsindeks (ISI, NSI, DI, Rygg 2002). 

Fargekoder og romertall tilsvarer tilstandsklassifisering etter Veileder 02:2013. 

 

ST. 1 grabb A grabb B Ḡ nEQR Ḡ Ṧ  nEQR Ṧ 

S 10 13 12   15   

N 327 772 550   1099   

NQI1 0,369 (IV) 0,387 (IV) 0,378 (IV) 0,276 (IV) 0,392 (IV) 0,291 (IV) 

H’ 1,47 (IV) 1,35 (IV) 1,41 (IV) 0,302 (IV) 1,52 (IV) 0,324 (IV) 

J 0,44 0,37 0,41 - 0,39 - 

H’max 3,34 3,65 3,44 - 3,9 - 

ES100 6,41 (IV) 6,77 (IV) 6,59 (IV) 0,264 (IV) 7,58 (IV) 0,303 (IV) 

ISI 4,2 (V) 4,97 (IV) 4,59 (IV/V) 0,211 (IV) 5,08 (IV) 0,273 (IV) 

NSI 10,8 (IV/V) 10,2 (IV/V) 10,5 (IV/V) 0,220 (IV) 10,4 (IV/V) 0,216 (IV) 

DI 0,46 (II) 0,84 (IV/V) 0,69 (IV) 0,272 (II) 0,69 (IV) 0,272 (II) 

Samlet 0,269 (IV) 0,258 (IV)   0,28 (IV) 

 

Tabell 9. Prosentvis fordeling av dominerende bunndyrarter i tiltaksområdet ved Ankerløkken den 16. 

juli 2013. 

Arter – Ankerløkken % Kum % 

Oligochaeta indet. 73,43 % 73,4 % 

Protodorvillea kefersteini 9,74 % 83,2 % 

Kurtiella bidentata 5,73 % 88,9 % 

Phyllodoce mucosa 3,64 % 92,5 % 

Abra alba 3,00 % 95,5 % 

Lagis koreni 2,55 % 98,1 % 

Capitella capitata 0,55 % 98,6 % 

Nemertea indet 0,36 % 99,0 % 

Glycera alba 0,27 % 99,3 % 

Pholoe baltica 0,27 % 99,5 % 

 
Kombinasjonen svært lavt til lavt artsantall, relativt lavt til relativt høyt individantall, NQI1-, 

artsmangfolds-, ISI- og NSI-indeksverdier gjennomgående i tilstandsklasse "dårlig", verdier for DI-

indeksen i tilstandsklasse "god" og "dårlig", en svært forurensningstolerant dyregruppe som 

dominerende og gjennomsnittsverdier for nEQR-verdiene samt samlet verdi for disse i tilstandsklasse 
"dårlig" karakteriserer stasjon 1 ved Ankerløkken per 16. juli 2013. 
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Stasjonen synes best karakterisert ved tilstandsklasse "dårlig". Den fremstår dermed som tydelig 
påvirket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Faunastruktur uttrykt i 

geometriske klasser for 
bunndyrstasjon ved Ankerløkken 16. 

juli 2013. Antall arter langs y-aksen 

og geometriske klasser langs x-

aksen. 

 

MILJØGIFTER I SEDIMENT 

 

Innholdet av tungmetall og organiske miljøgifter i sediment ble undersøkt ved Ankerløkken i 

planområdet for utfylling. Konsentrasjonen av tungmetallene og de organiske miljøgiftene som knyttes 
opp mot en aktuell miljøtilstand er ført opp i tabell 10.  

 

Stasjon 1 ble tatt på 11 - 11,6 meters dyp med liten grabb (0,025 m
2
). En fikk opp ¾ grabb med mykt 

til fast svart sediment med noe lukt av H2S. Terrestrisk materiale utgjorde fra 50 til 65 % av 

sedimentet, resten bestod av mudder og sand (figur 16). Stasjon 2 ble tatt på 8 m dyp og en fikk opp 

½ - ¾ grabb med mykt, svart sediment med noe lukt av H2S. Ca 65 % terrestrisk materiale, 20 % 
mudder, 15 % sand og litt grus. På Stasjon 3 ble det tatt fire grabbhogg på 6 m dyp. Her var det 

vanskelig å få opp godt sediment, da det kom primært terrestrisk materiale i grabben. To ekstra 

grabbhogg ble tatt på 8 m dyp et lite stykke mot nord. Her fikk en opp mer svart, mykt sediment i form 

av sand og mudder med noe lukt. 

 

  

Figur 16. Bilder av sediment tatt med liten grabb på stasjon 1 og 3 ved Ankerløkken den 16. juli 

2013. Sedimentsammensetningen var liknende som for grabbhoggene for bløtbunnsfauna, men med 

varierende andel terrestrisk materiale. 

Metallinnholdet i sedimentet fra Ankerløkken var lavt for samtlige metaller (arsen, bly, kadmium, 

kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink) tilsvarende beste tilstandsklasse I = "bakgrunnsnivå" (tabell 

10). 
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Tabell 10. Miljøgifter i sediment fra fire grabbhugg ved tre stasjoner ved Ankeløkken den 16. juli 
2013. Tilstanden (Bakke mfl. 2007) er markert med farge for aktuelle parametere. For miljøgifter i 

sediment nyttes Miljødirektoratets 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 / miljøgift Enhet St. 1, Ankerløkken St. 2 Ankerløkken St. 3, Ankerløkken

Arsen (As) mg/kg 3 (I) 3,1 (I) 3,3 (I)

Bly (Pb) mg/kg 7,4 (I) 9,9 (I) 8,5 (I)

Kadmium (Cd) mg/kg 0,16 (I) 0,065 (I) 0,11 (I)

Kobber (Cu) mg/kg 4,7 (I) 9,7 (I) 10 (I)

Krom (Cr) mg/kg <0,76 (I) 4,1 (I) 4,3 (I)

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,009 (I) 0,053 (I) 0,044 (I)

Nikkel (Ni) mg/kg 16 (I) 8,8 (I) 6 (I)

Sink (Zn) mg/kg 33 (I) 40 (I) 41 (I)

Naftalen µg/kg 48,1 (II) 32,3 (II) 41,4 (II)

Acenaftylen µg/kg 10 (II) 2,6 (II) 3,42 (II)

Acenaften µg/kg 12,4 (II) 11,9 (II) 10,8 (II)

Fluoren µg/kg 16,3 (II) 14,9 (II) 13,4 (II)

Fenantren µg/kg 59,7 (II) 30,9 (II) 24,7 (II)

Antracen µg/kg 64,9 (III) 19,4 (II) 12,5 (II)

Fluoranten µg/kg 420 (III) 268 (III) 152 (II)

Pyren µg/kg 406 (III) 299 (III) 215 (II)

Benzo[b]antracen µg/kg 99 (II) 76,2 (II) 61,1 (II)

Krysen µg/kg 109 (II) 89,3 (II) 81,1 (II)

Benzo[b]fluoranten µg/kg 108 (II) 36,6 (I) 22 (I)

Benzo[k]fluoranten µg/kg 57,7 (II) 14,6 (II) 10,7 (II)

Benzo[a]pyren µg/kg 88,5 (II) 19,9 (II) 0,1 (I)

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg 61,5 (III) 11,2 (I) 4,74 (I)

Dibenzo[a,h]antracen µg/kg 28,5 (II) 6,21 (I) 6,6 (I)

Benzo[ghi]perylen µg/kg 100 (IV) 28,1 (III) 28,9 (III)

∑ PAH 16 EPA µg/kg 1690 (II) 961 (II) 689 (II)

PCB # 28 µg/kg 0,36 0,36 0,3

PCB # 52 µg/kg 1,36 1,61 1,58

PCB # 101 µg/kg 1,22 0,74 0,51

PCB # 118 µg/kg 0,62 0,64 0,53

PCB # 128 µg/kg 1,88 1,09 0,93

PCB # 153 µg/kg 1,59 1,14 0,7

PCB # 180 µg/kg 1,13 0,77 0,42

∑ PCB 7 µg/kg 8,16 (II) 6,35 (II) 4,97 (I)

Tributyltinn (TBT) µg/kg 76 (IV) 140 (V) 21 (IV)  

 

For PAH-stoffene (summen av tri- til hexasykliske forbindelser) ble det påvist flere forbindelser der 

de fleste stoffene ble funnet i svakt forhøyede konsentrasjoner II = "god". Det var moderat høye 
konsentrasjoner av antracen, fluoranten, pyren og indeno(123cd)pyren ved stasjon 1, og fluoranten og 

pyren ved stasjon 2, tilsvarende tilstandsklasse III = "moderat" (tabell 10).   

 
Benzo(ghi)perylen ble funnet med forhøyede verdier på samtlige stasjoner, med 100 µg/kg tilsvarende 

tilstandsklasse IV = "dårlig" på stasjon 1 og henholdsvis 28,1 og 28,9 µg/kg for stasjon 2 og stasjon 3 

tilsvarende tilstandsklasse III = "moderat". 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). 
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Høye konsentrasjoner av Benzo(ghi)perylen ser mer ut til å være et generelt problem fremfor å 
indikere spesielle utslippskilder. Summen av de vanlig PAH-stoffene tilsvarte tilstandsklasse II = 

"god" for samtlige stasjoner. 

 
Det ble funnet svakt forhøyede verdier av ∑PCB 7 på to av stasjonene ved Ankerløkken tilsvarende 

tilstandsklasse II = "god", mens stasjon 3 hadde verdier tilsvarende tilstand I = "bakgrunnsnivå". 

Nivået av TBT var sterkt forhøyet ved to stasjoner tilsvarende tilstand IV = "dårlig", og svært sterkt 
forhøyet ved stasjon 2 tilsvarende tilstandsklasse V = "svært dårlig". Konsentrasjonen av TBT har ofte 

sammenheng med båttrafikk, og høye konsentrasjoner finnes ofte i havneområder og langs skipsleier. 

 

 

OPPSUMMERING SEDIMENTUNDERSØKELSE 

 

Sedimentet ved Ankerløkken hadde svært lavt artsantall og relativt høyt individantall, og synes best 
karakterisert ved tilstandsklasse "dårlig". Det fremstår dermed som tydelig påvirket med hensyn på 

bunndyr.  

 

Sedimentet inneholdt generelt metaller innenfor tilstandsklasse I = "bakgrunnsnivå", svakt forhøyde 
verdier av PAH- og PCB-stoffer innenfor tilstandsklasse II = "god", og sterkt til svært sterkt forhøyde 

verdier for tributyltinn (TBT) innenfor tilstand IV = "dårlig" og V = "svært dårlig". Det fremstår 

dermed som lite til moderat påvirket med hensyn på miljøgifter. 
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VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERING 
 

NATURMANGFOLDLOVEN 
 

Denne rapporten tar utgangspunkt i forvaltningsmål nedfestet i naturmangfoldloven (§§4-5) som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utredningsområder; 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 tema som er omhandlet (§ 8). 

«Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arter sin bestandssituasjon, utredningen av naturtyper 

og deres økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldet er tilstrekkelig 

kartlagt innenfor tiltaksområdet, slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til bruk i denne utredningen 
(§9). 

 

Denne utredningen vurderer også de samlete belastningene på økosystemene som danner biologisk 
mangfoldet i tiltaks- og influensområdet (§10). 

 

Kostnadene ved å hindre, eller avgrense, skade på naturmangfoldet som tiltaket forårsaker, skal dekkes 

av tiltakshaver, med mindre dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter (§11). Skader 

på naturmangfoldet skal så langt råd er unngås eller avgrenses (§12). Dette skal gjøres ved å ta 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige 

resultat ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold.  
 

GENERELT OM VIRKNINGER  
 

Her presenteres generelle vurderinger tilknyttet effekten av arealbeslag på biologisk mangfold. 

Virknings- og konsekvensvurderingen er begrunnet ut fra disse generelle vurderingene. 
 

VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

 Økt trafikk og støy i området 

 Tilførsel av steinstøv til sjø i forbindelse med utfyllingsarbeidet 

 Oppvirvling av stedegne finsediment med risiko for spredning av miljøgifter 

 
Et hvert tiltak med utbygging og fylling av steinmasser vil føre til økning av trafikk og støy i tiltaks- 

og nærområdet. Direkte virkninger av anleggstrafikk vil avhenge av hvor og hvordan anleggsmaskiner 

kjører til/fra/i tiltaksområdet, f.eks. om midlertidige veiforbindelser blir etablert. Støy fra maskiner og 

stein vil primært kunne påvirke terrestre dyr som fugler og vilt. De fleste dyr har relativt høy toleranse 
for midlertidig økning av støy. 

 

Utsprengte steinmasser som blir fylt i sjø vil medføre et avrenningspotensiale for både steinstøv og 
sprengstoffrester. De mest finpartikulære delene vil kunne bli spredt utover Førdefjorden. Det er 

generelt registrert lite algevegetasjon i utfyllingsområdet, som i tillegg har liten verdi. Det vil òg 

kunne være små negative virkninger for fisk som oppholder seg i området, men de vil i hovedsak 
kunne svømme vekk fra området.  

 

Dersom stedegne masser som vil bli fortrengt ved utfylling i sjø inneholder miljøgifter, vil en kunne få 

aktivisert og spredd sedimentbundete miljøgifter til omgivelsene. Finkornet sediment gir en høyere 
risiko for spredning av slike stoff med strømmen, siden det også er til disse finkornete fraksjonene at 

eventuelle miljøgifter er bundet. I henhold til Miljødirektoratets veileder for håndtering av forurenset 

sediment (TA 2960/2012) skal en sette i verk tiltak dersom det er tilstandsklasse III i sediment med 
hensyn på miljøgift eller tungmetall. 
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VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

 Arealbeslag/tap av leveområde 

 Habitatfragmentering og barriereeffekter 

 Effekter av endret strøm- og utskiftingsforhold 

 

En utfylling i sjø medfører direkte arealbeslag og tap og fullstendig ending av leveområde for 
organismer. I det aktuelle området vil virkningene være store, selv om området som ligger under sjø 

vil bli rekolonisert relativt raskt, men da med noe annen fauna enn det som er på området i dag.  

 

0-ALTERNATIVET 
 
Konsekvensene av det planlagte tiltaket skal vurderes i henhold til den framtidige situasjonen i det 

aktuelle området, basert på kunnskap om utviklingstrekk i regionen, men uten det aktuelle tiltaket. Vi 

er ikke kjent med at det foreligger andre planer i influensområdet som vil berøre noen av temaene i 
denne utredningen. 

 

TERRESTRISK OG AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD 
 

Generelt 

Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger, og eventuell 

økende ”global oppvarming” vil kunne føre til mildere vintre og heving av snøgrensen også på 
Vestlandet. Skoggrensen i tiltaksområdet forventes også å bli noe høyere over havet, og vekstsesong 

kan bli noe lenger. Det diskuteres også om snømengdene vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større 

nedbørmengder vinterstid.  
 

Resultater basert på den globale klimamodellen ECHAM4/OPYC3, den regionale klimamodellen 

HIRHAM, IPCC SRES scenario B2 for økning i drivhusgasser i atmosfæren og den hydrologiske 
modellen HBV, tilsier at nedbørmengden vil øke med 5 til 30 % i perioden 2071 til 2100 

sammenlignet med normalperioden 1961-1991. Det vil også kunne bli vesentlig høyere gjennomsnitts-

temperaturer, med mellom 2 og 3 graders økning i årsmiddelet. Mildere vintre vil føre til en betydelig 

høyre avrenning om vinteren, mens avrenningen vil bli redusert vår og sommer  
 

Et varmere klima vil kunne påvirke fysiske forhold i vassdrag ved at vanntemperaturen kan bli høyere, 

og dette vil påvirke organismer i vannet. Generelt vil produksjon og biomasse på lavere trofiske nivåer 
øke, også ved en forlenget vekstsesong. Dette vil i sin tur påvirke organismer på høyere trofiske nivå. 

Indirekte effekter via endringer på land kan være mange. Økt temperatur og nedbør kan gi økning av 

løst organisk materiale (humus) i avrenningsvann, og dette vil endre lysforhold i innsjøer (Framstad 

mfl. 2006). 
 

Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperatur i vassdragene. 

Basert på resultatene fra klimamodellene presentert her er det likevel rimelig å anta lenger 
sommersesong og noe høyere sommertemperaturer i vassdraget. 

 

Vannkvalitet 
Reduserte utslipp av svovel i Europa har medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge har 

avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2010. Nitrogenutslippene går også ned, i Sør-Norge har nitrat og 

ammoniumkonsentrasjon i nedbør blitt redusert med hhv. 23-46 % og 31-45 % i samme tidsperiode 

(SFT 2008). 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. Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende 

tempo. Størst utvikling ventes imidlertid i en stadig reduksjon i variasjonen i vannkvalitet, ved at 

risiko for særlig sure perioder med surstøt fra sjøsaltepisoder vil avta i årene som kommer. 
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Fisk og ferskvannsbiologi 
Redusert snømengde og lengde på snøsesongen og generelt økende temperaturer, vil føre til at 

forholdene for fisk endrer seg noe. Endringer i isleggingen av elver og bekker vil også påvirke 

hvordan dyr på land kan utnytte vassdragene. Forholdet mellom laks og sjøaure vil trolig gå i retning 
av høyere andel laks ved økt temperatur. Artssammensetningen av bunndyr vil endre seg noe mot mer 

varmekjære arter, en del arter vil får kortere generasjonstid.  

 

 0-alternativet vil kunne ha ingen til liten negativ konsekvens (0/-) på terrestrisk og akvatisk 

biologisk mangfold.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

 
Havtemperaturen har vist en jevn økning de siste årene, selv om målinger viser at temperaturene også 

var nesten like høye på 1930-tallet. Havforskningsinstituttet har målt temperaturer ved Flødevigen 

utenfor Arendal siden 1960, og temperaturene har de siste årene vært generelt stigende og høyere enn 
tidligere år. Siden 1990 har temperaturen langs Norskekysten økt med 0,7 grader, der 0,5 grader 

skyldes global oppvarming (Aglen mfl. 2012) Det er imidlertid store naturlige variasjoner i 

havtemperaturene. Det er vanskelig å forutse hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke 

temperaturen, og selv med lange kuldeperioder de siste vintrene, vil nok økt havtemperatur heller være 
regelen enn unntaket.  

 

En fortsatt økende sommertemperatur i sjøvannet langs kysten, som følge av naturlige eller 
menneskeskapte klimaendringer, vil sannsynligvis kunne medføre store endringer i utbredelsen 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 økt temperatur 

vil kunne ha liten negativ konsekvens for marint biologisk mangfold. 

 

 0-alternativet vil kunne ha ingen til liten negativ konsekvens (0/-) på marint biologisk 

mangfold  
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 
 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

 

Det er ikke kjent at noen av de rødlistede fugleartene hekker i influensområdet, og anleggsfasen med 

økt støy og trafikk i influensområdet vil i liten grad være forstyrrende for rødlistearter. Driftsfasen 

medfører store arealbeslag i tiltaksområdet, som innebærer at den registrerte brakkvannsdelta-
lokaliteten med A-verdi blir tilnærmet ødelagt. Utfyllingen vil også ha negativ virkning for det som 

gjenstår av naturlig vegetasjon i tiltaksområdet, og for de registrerte rødlistede karplantene. 

Brakkvannsdeltaet som er registrert lenger øst og oppstrøms i Jølstra vil ikke bli berørt. Tiltaket 
vurderes å ha liten negativ virkning i anleggsfasen og stor negativ virkning i driftsfasen for terrestrisk 

biologisk mangfold.  

 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for terrestrisk biologisk 

mangfold i anleggsfasen. 

 Stor verdi og stor negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for terrestrisk biologisk 

mangfold i driftsfasen.  

 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD  
 

Utfylling av sprengsteinmasser i anleggsfasen kan gi skader på gjellene på fisk som oppholder seg i 

nærheten. Enkelte bergarter kan gi svært spisse partikler når de blir sprengt, noe som har vist seg å 

skade fisk både i naturlige situasjoner og i oppdrett. Avrenning av nitrogenforbindelser fra 

sprengsteinfyllinger kan også gi konsentrasjoner av ammoniakk som kan være skadelig for fisk. Særlig 
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vil utvandrede smolt være utsatt for påvirkning av forurensning og partikkelpåvirkning på gjellene. 

Anleggsfasen vurderes å ha liten negativ virkning for utvandrende laks- og sjøaure.  

 

Driftsfasen vil trolig ikke ha virkning for akvatisk biologisk mangfold, verken for utvandrende smolt 

eller for oppvandring i elva. Det er lite sannsynlig at en avgrenset utfylling vil påvirke smolten sin 

mulighet til å danne stimer like før utvandringen. Smolten vandrer ut i perioder med høy vannføring 

og utfyllingen vil trolig ikke medføre at smolten får problem med å orientere seg i det utstrømmende 
ferskvannet i fjorden. Det er heller ikke sannsynlig at oppholdstiden til smolten i elveosen blir påvirket 

av tiltaket. Utvandrende smolt av laks samler seg i stimer og følger i hovedsak elvevannet utover 

fjorden etter at de har forlatt elven. Undersøkelser av utvandrende laksesmolt fra Orkla og Gaula i 
Trondheimsfjorden, viser at de holder samme hastighet som elvevannet utover i fjorden, og at de på 

sett og vis driver med vannmassene.  

 

Ved en utfylling av et område nordøst i utløpsosen vil vannstrømmen fra Jølstra bli svakt endret heilt 
innerst i Førdefjorden. Laks som kommer tilbake for å vandre opp i Jølstra har funnet fram fra havet, 

har vandret inn Førdefjorden og ikke gått opp i andre store elver på veien. Det er ikke sannsynlig at en 

liten endring i strømretning ut av elva vil gi tilbakevendende laks og sjøørret problem med å finne opp 
i Jølstra. 

 

Fisken som kommer tilbake kan være utsatt for å bli tatt av sjøpattedyr på vei inn til elven. Det er 
likevel ikke grunn til å tro at den vil bli mer sårbar dersom den planlagte utfyllingen blir gjennomført. 

Når fisken skal opp i elva for å gyte eller overvintre, og har funnet ut at den er på rett vei og nær 

målet, går den raskt på elven dersom forholdene for oppvandring er til stede. Oppholdstiden i fjorden 

vil være mer avhengig av de stimuli som trengs for å starte selve oppvandringen i elva. Slik som 
vannføring, vannfarge og temperatur og endringer i disse forholdene. Disse forholdene blir ikke 

påvirket av den planlagte utfyllinga i elveosen.  

 
Anleggsfasen vurderes å ha liten negativ virkning for akvatisk biologisk mangfold, og da først og 

fremst for utvandrende laks og sjøauresmolt. For rødlistearter og verdifulle lokaliteter vurderes det å 

ikke å være negative virkninger i anleggsfasen. I driftsfasen vurderes tiltaket å ikke ha virkning på 
akvatisk biologisk mangfold.     

 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for akvatisk biologisk 

mangfold i anleggsfasen.  

 Stor verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for akvatisk biologisk mangfold i 

driftsfasen.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

 
Miljødirektoratet sine veiledere for håndtering av forurenset sediment (TA 2802/2011 og TA 

2960/2012) skisserer krav til hva som skal gjøres av undersøkelser i forbindelse med mudring og 

deponering av sedimenter. Når det gjelder 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.  

 
Spredning av miljøgifter ventes å kunne ha middels til liten negativ virkning på gyteområde for torsk 

og sild i anleggsfasen. Torskeegg og -larver er sårbare for endringer i vannkvalitet, som kan føre til 

økt dødelighet og deformasjon (Bunn mfl 2000). De aktuelle sedimentene ved Ankerløkken er generelt 
innenfor tilstandsklasse I og II og dermed lite forurenset, men de inneholder høye konsentrasjoner av 

tributyltinn. Det vurderes å være ubetydelige virkninger av miljøgifter i driftsfasen.  

 

Spredning av steinstøv og sprengstoffrester vurderes å kunne ha liten til middels negativ virkning på 
gyteområder for torsk og sild og for ålegressengen i anleggsfasen. Sediment og steinstøv kan gi 

skadevirkninger på gjellene til voksne fisk, men det er ikke observert effekt på disse fiskenes 

overlevelsesevne (Humborstad mfl. 2006).  
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Økt turbiditet i seg selv i form av finpartikler har derimot liten effekt på torskeyngels evne til å finne 
og fange byttedyr (Meager mfl. 2005). Der torskeegg flyter stort sett i de øverste 30 m av vannsøylen, 

synker sildeegg og fester seg til substrat på havbunnen. Sildeegg kan derfor bli påvirket av 

nedslamming i form av tilførte finpartikler. Undersøkelser har vist at faren for skader på embryo som 
følge av at finpartikler fester seg til eggoverflaten er størst de første 2 timene etter gyting. Etter dette 

har det ikke vært observert en effekt på utvikling av embryo (Kjørboe mfl. 1981, Griffin mfl. 2009). I 

utfyllingen skal det benyttes sprengstein, noe som medføre en viss fare for tilførsler av 
sprengstoffrester i form av ammonium, nitrat eller ammoniakk som kan være skadelig for fisk. I 

driftsfasen vil spredning av steinstøv og sprengstoffrester ha ubetydelig virkning. 

 

Driftsfasen vil på kort sikt kunne ha middels til stor negativ virkning på marine naturtyper og 
biologisk mangfold hvor det eventuelt skal fylles i sjø. Det beslaglagte arealet vil endre det naturlige 

habitatet fullstendig og for strand og sjøbunn som blir fylt, vil endringen være fullstendig. Habitatet vil 

relativt raskt kunne rekoloniseres med naturlig påslag av vanlige forekommende arter, men med en 
annen artssammensetning. For influensområdet vil arealbeslag/tap av leveområde ha ubetydelig 

virkning. 

 

Endrete strømforhold som følge av forlengelse av elveutløpet ventes å ha liten negativ virkning. 
Anleggsfasen vurderes å ha liten negativ virkning og driftsfasen vurderes å ha middels negativ 

virkning for marint biologisk mangfold.  

 

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

marint biologisk mangfold i anleggsfasen. 

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

biologisk mangfold i driftsfasen.  

 

OPPSUMMERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 
 

Det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet har generelt stor verdi, og da først og fremst på grunn av 

den registrerte naturtypen brakkvannsdelta med flere rødlistede karplanter, og Jølstras betydning for 

anadrom fisk. Det er først og fremst driftsfasen med etablert utfylling som har negative virkninger for 
det biologiske mangfoldet på land og i sjø (tabell 11). En utvidelse av industriområdet på 

Ankerløkken vurderes å ha stor negativ konsekvens for biologisk mangfold på land og liten negativ 

konsekvens på biologisk mangfold i sjø. For akvatisk miljø er det anleggsarbeidet, med tilførsler fra 
utfyllingsarbeidet, som vil ha negativ virkning.  

 

Tabell 11. Oppsummering av verdier, virkning og konsekvens for biologisk mangfold i 

influensområdet til planlagt utfylling ved Ankerløkken.  

                                       Verdi 
                                                Liten    Middels        Stor 

       Virkning (omfang) 
   Stor negativ           Liten / ingen              Stor positiv  

     Konsekvens 

 anlegg  

Terrestrisk biologisk 

mangfold       

                           drift 

 

 

 

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

 

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

Liten negativ (-) 

 

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

Stor negativ (---) 

anlegg  

Akvatisk biologisk 

mangfold 

drift 

 

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

 

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

Liten negativ (-) 

 

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

Ubetydelig (0) 

anlegg  

Marint biologisk 

mangfold 

drift 

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

 

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

Liten negativ (-) 

 

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

Liten negativ (-) 
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SAMLET BELASTNING (NML § 10) 
 
Vi er ikke kjent med at det foreligger andre eller tilsvarende omsøkte planer i de nærliggende 

områdene. En utvidelse av industriområdet på Ankerløkken vurderes isolert sett å ha stor negativ 

konsekvens for biologisk mangfold på land og da i all hovedsak på grunn av arealbeslagene i 
brakkvannsdeltaet med rødlistede karplanter. Tiltaket vurderes å ha liten negativ konsekvens på 

biologisk mangfold i sjø og i ferskvann. Sett i et større perspektiv, er den planlagte utvidelsen av 

industriområdet et forholdsvis lite inngrep i et område som fra før er svært berørt, både av tekniske 

inngrep og i form av vassdragsregulering. Den samlete belastningen på influensområdet er allerede 
stor, det planlagte tiltaket vil medføre en marginal økt belastning på økosystemet. Figur 17 viser de 

fire andre forekomstene med naturtypene brakkvannsdelta i nærområdet.  

 

 

Figur 17. I Naturbasen er det registrert fire lokaliteter med brakkvannsdelta ved utløpet av Jølstra i 
Førdefjorden, og en lokalitet lenger ut i Førdefjorden, ved Hornnes.  

 

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1854 37 

AVBØTENDE TILTAK 
 
Nedenfor skildres anbefalte tiltak som har som mål å minimere de eventuelle negative konsekvensene, 

og virke avbøtende med hensyn til biologisk mangfold ved tiltaket ved Ankerløkken.  

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Det er først og fremst arealbeslagene som medfører negative virkninger for det biologiske mangfoldet 

på land, og det er få tiltak som kan virke avbøtende på dette.  

 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD 
 

Anleggsarbeidet bør ikke utføres når smolten vandrer ut om våren, og under oppvandringsperioden for 

voksen laks senere på sommeren og høsten. Arbeidet bør derfor helst gjennomføres vinterstid. Dersom 

arbeidet gjennomføres vinterstid, vil de negative konsekvensene på laks og sjøørret bli ubetydelig. 

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 
 

Ved utfylling i sjø vil både det stedegne sedimentet og finpartikler fra de utfylte massene kunne drive 
med strømmen utover fjorden i området. Spredning av finpartikulære masser til nærliggende område 

kan reduseres ved utplassering av oppsamlingsskjørt/lenser utenfor fyllingsområdet. Dette vil også 

sørge for lokal sedimentering og slik både avgrense mulige skadevirkninger og dempe de visuelle 
virkningene av tilførslene. Det vil også være aktuelt å vaske steinmassene før deponering i sjø for å 

redusere spredning av finpartikler i sjø. Avbøtende tiltak vil sørge for at omfanget av spredning av 

forurenset sediment, steinstøv og sprengstoffrester blir minst mulig og virkningen vil trolig være lokal 

ved planområdet.  
 

Kysttorsken gyter i tidsrommet fra mars til april, mens sild gyter i periodene mars til april og 

september til oktober. Siden gyteområdet er 500 m vest for Ankerløkken, bør en utføre tiltaket utenfor 
gyte- og oppvekstsesong med hensyn på å hindre spredning av miljøgifter og økt turbiditet fra 

utfylling og avrenning fra anleggsarbeidet.   
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OM USIKKERHET 
 

I henhold til dokumentasjon av aktuelle tema innenfor biologisk mangfold skal også graden av 
usikkerhet i vurderingene diskuteres.  

 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 
 

Det er i forbindelse med denne konsekvensvurderingen ikke utført feltarbeid på land for å 
dokumentere naturtyper, rødlistearter og artsmangfold (herunder fugl, pattedyr, karplanter, moser og 

lav) i tiltaksområdet. Verdivurderingen av terrestrisk biologisk mangfold er kun basert på eksisterende 

informasjon. Usikkerheten av verdivurderingen vurderes samlet å være liten, da det finnes en del 
informasjon om både naturtyper, rødlistearter og andre arter i influensområdet fra før.  

 

For marint biologisk mangfold er det knyttet lite usikkerhet til verdivurderingen. Hele tiltaksområdet 

ble godt undersøkt i felt den 16. juli 2013. For akvatisk biologisk mangfold foreligger det mye 
eksisterende informasjon, som er vurdert å gi en god oversikt over verdiene i influensområdet.  

 

VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 
 
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 forbindelse med støy og forstyrringer.  

 

Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og verknader, vil usikkerhet i enten 
verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå 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 særdeles 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.  

 

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. 
 

Vurdering av virkning av utfylling på gyteområde for torsk er usikker da det ikke foreligger særlig 

kunnskap om effekten på egg og juvenile torsk av slike tiltak. Samlet sett er likevel virkningene på 

gyteområdene for torsk vurdert som små, da foreliggende informasjon tilsier lave virkninger og siden 
virkningene er tilknyttet relativt små deler av gyteområdet innerst i Førdefjorden. 

 

Samlet vurderes det å være lite usikkerhet tilknyttet vurderingene av virkning og konsekvens for 
biologisk mangfold i denne rapporten. 
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VEDLEGG 
 
Vedlegg 1. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved befaring av littoralsonen (L) 

og sublittoralsonen (S) for Ankerløkken Eigedom i Førde kommune 16. juli 2013. Prøvetaking og 

artsbestemmelse er utført av M.sc Mette Eilertsen og M.sc Joar Tverberg. + = Arter som ble identifisert i 
ettertid eller bare registrerte som til stede i felt. 

 Ankerløkken Eigedom 

 L S 

CHLOROPHYTA – grønnalger 
Ulva intestinalis + + 

PHAEOPHYCEAE – brunalger 

Ectocarpus siliculosus  + 

Fucus ceranoides + + 

FAUNA - antall   

Gammarus sp. + + 

Littorina littorea +  

Palaemon sp.  + 

 
 

Vedlegg 2. Oversikt over bunndyr funnet i sediment i tiltaksområdet til Ankerløkken Eigedom den 16. 

juli 2013. Prøvene er hentet ved hjelp av en 0,1 m
2
 stor van Veen-grabb, og det ble tatt to paralleller 

på hver stasjon. * = fauna utelatt fra statistikk. Dyrene er artsbestemt ved det akkrediterte 

laboratoriet Marine Bunndyr AS ved Cand. scient. Øystein Stokland. 

 

ANKERLØKKEN, FØRDE 16. JULI 2013 ST. 1 

 A B 

NEMATODA (rundormer)   

Nematoda indet.* 3 17 

NEMERTEA (slimormer)   

Nemertea indet.  4 

POLYCHAETA (flerbørstemark)   

Capitella capitata 1 5 

Glycera alba 1 2 

Lagis koreni 12 16 

Macrochaeta clavicornis  1 

Pholoe baltica 1 2 

Phyllodoce groenlandica 1  

Phyllodoce mucosa 6 34 

Protodorvillea kefersteini  107 

Scoloplos (Scoloplos) armiger  1 

OLIGOCHAETA (fåbørstemark)   

Oligochaeta indet 231 576 

CRUSTACEA (krepsdyr)   

Ampelisca sp.  1 

MOLLUSCA (bløtdyr)   

Euspira nitida 1  

Abra alba 32 1 

Kurtiella bidentata 41 22 
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Vedlegg 3: Verdikart for biologisk mangfold 
 

 


