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FORORD  
 
Bergen kommune har satt i gang områderegulering i Indre Arna. Jernbaneverket skal etablere 

dobbeltspor gjennom Ulriken i 2018 som styrker grunnlaget for vekst og byutvikling i Indre Arna. I 

forslag til et eventuelt foreløpig planprogram er det foreslått å utrede 3 alternative hovedgrep for 

byvekst. Ett av alternativene er utfylling i Arnavågen for å gi nytt byggeland.  
 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Bergen kommune, utarbeidet en konsekvensutredning for 

akvatisk og marint biologisk mangfold for dette prosjektet, basert på foreliggende kunnskap, samt 
feltundersøkelser utført den 4. november 2013 av M. Sc. Hilde Eirin Haugsøen og 21. november av 

Cand. Scient. Erling Brekke og Cand. Scient. Bjart Are Hellen. Rapporten tilfredsstiller kravene i 

naturmangfoldlovens kapittel II, §§8-12. 
 

Rådgivende Biologer AS takker alle som har bidratt til denne rapporten. Analyser av sediment er gjort 

av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. Bergen. Guro Eilertsen, 

Christine Pötsch, Anette Skålnes og Ingrid Hellen fra Rådgivende Biologer AS har sortert 
bunnfaunaprøver, Christiane Todt fra Rådgivende Biologer AS har artsbestemt bunndyr, og det 

akkrediterte selskapet Marine bunndyr AS ved Cand. scient. Øystein Stokland har vurdert og beregnet 

relevante indekser for bunndyr. Opplodding av dybde i terskelområde er utført av Thomas T. Furset, 
også fra Rådgivende Biologer AS. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Bergen kommune ved Laila Nesse Rosseland for oppdraget.   
 

Bergen, 9. mai 2014. 
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SAMMENDRAG  
 
HAUGSØEN, H., J. TVERBERG, B.A. HELLEN, B. TVERANGER & E. BREKKE 2014.  

Utfylling i Arnavågen, Bergen kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 

 Rådgivende Biologer AS, rapport 1891, 55 sider, ISBN 978-82-8308-074-2. 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Bergen kommune, utført en verdi- og 

konsekvensvurdering av marint og akvatisk biologisk mangfold ved Arnavågen i Bergen. Det er 

skissert to alternativer for utfylling av deler av Arnavågen. Alternativ 1 har et samlet areal på 45 000 
m

2
 innerst i vågen, der 15 000 m

2
 er på vestsiden av vågen og 30 000 m

2
 på østsiden. Alternativ 2 har 

et samlet areal på 115 000 m
2
 langs strandsonen på begge sider av vågen, fordelt på 40 000 m

2
 i vest 

og 75 000 m
2
 i øst. Ved begge utfyllingsalternativene vil Storelva forlenges med 100 - 150 m. 

 

BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURMANGFOLDLOVEN 
 

Biologisk mangfold omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorden, det vil si dyr og 

mikroorganismer, millioner av planter, arvestoffet deres og det samspillet de er en del av. Begrepet 
omfatter alle terrestriske (landjord), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 

saltvann), og biologisk mangfold tilknyttet disse.  

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

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

(§ 12). 

 

VERDIVURDERING  
 

RØDLISTEARTER  

 

I influensområdet er det i Artdatabankens Artskart registrert oter (VU-sårbar) i strandsonen og ål (CR-
kritisk truet) i Storelva. Ingen øvrige rødlistearter ble registrert på befaringene i 2013.  

 

 Rødlistearter har stor verdi  

 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD 

 

Det er forekomster av ål (CR) i Storelva, som trolig bruker brakkvannsområdet som oppvekst- og 
beiteområde. Storelva er lakse- og sjøaureførende, og det er viktige gyte- og oppvekstområder på den 

anadrome strekningen. Elveløp er for øvrig en nær truet (NT) naturtype i Norge. Stor verdi for både 

verdifulle lokaliteter og fisk og ferskvannsorganismer gir stor verdi for akvatisk biologisk mangfold.  

 

 Akvatisk biologisk mangfold har stor verdi.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

 
Hele sjøområdet i Arnavågen er kartlagt som en fjord med periodevis oksygenfattig bunnvann (verdi 

B) og i tillegg finnes naturtypen terskelområde (verdi C). De registrerte naturtypene i fjæresonen og 

øvre del av sjøbunnen (litoral- og øvre del av sublitoralsonen) er vanlig forekommende og har liten 
verdi. Liten verdi for rødlistearter, middels verdi for verdifulle naturtyper og middels verdi for 

artsmangfold gir middels verdi for marint biologisk mangfold.  

 

 Marint biologisk mangfold har middels verdi.  
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SEDIMENTKVALITET 
 

Sedimentet fra seks undersøkte steder i Arnavågen viser at det er sedimenterende forhold med høy 

tilførsel av organisk materiale i de dypeste områdene, der sedimentet består av mudder, silt, sand og 
noe grus. Glødetapet var relativt høyt og innhold av normalisert TOC (total organisk karbon) tilsvarte 

tilstandsklassen V = «svært dårlig». Forholdene ved områdene under 12 m dyp er preget av de 

periodevis oksygenfrie forholdene, mens sedimentet de grunnere områdene framstår som upåvirket. 

 

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. 

 

ALTERNATIV 1 

 

Rødlistearter 

Det er ikke ventet at alternativ 1 for utfylling vil få negative virkninger for ål (CR), men tiltaket kan ha 

liten negativ virkning for oter (VU) i området, ved at aktuelle leve- og næringsområder for arten blir 
berørt, og ved at anleggsperioden medfører forstyrrelser. Oter er imidlertid i klar framgang i regionen. 

 

 Stor verdi og ingen til liten negativ virkning gir ubetydelig til liten konsekvens (0/-) for 

rødlistearter. 

 

Akvatisk biologisk mangfold 

 

Anleggsarbeidet med utfylling av sprengsteinmasse kan gi kortvarige skader på gjellene til fisk som 
oppholder seg i nærheten. Særlig utvandrede smolt er følsom for påvirkning av forurensning og 

partikkelpåvirkning på gjellene. Det er svært lite sannsynlig at ny utforming av utløpsosen av Storelva 

i Arnavågen, vil ha noen virkning på forholdene for laks eller sjøørret sin smoltutvandring, siden disse 

vil følge ferskvannsstrømmen utover. Det er heller ikke sannsynlig at en liten endring i strømretning ut 
av elva vil gi tilbakevendende laks og sjøørret problem med å vandre opp i Storelva. 

 

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 virkning 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 ved aktivisering av forurenset sediment ventes å ha liten til ingen virkning på 

biologisk mangfold i Arnavågen. Dette fordi det utenom tributyltinn (TBT) og PCB er påvist lite 
forurensning, og eventuelt oppvirvlet sediment vil i all hovedsak sedimentere lokalt og ikke bli spredd 

til nye områder. Virkningen er vurdert til liten negativ i anleggsfasen.   
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Spredning av steinstøv og potensielt giftige sprengstoffrester vurderes å kunne ha middels til liten 
negativ virkning på naturtypene i sjøområdet i anleggsfasen i hovedsak i form av tilslamming. 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. Det beslaglagte arealet vil endre det naturlige habitatet fullstendig. I 

tiltaksområdet er det i dag kun små områder av strandsonen som er uberørt, det meste av strandsonen 
er allerede konstruert. Driftsfasen vurderes derfor å ha liten til middels negativ virkning på marint 

biologisk mangfold.  

 

Endrete vannutskiftingsforhold i sjøområdet Arnavågen, som følge av utfylling, er beregnet ved hjelp 
av Fjordmiljømodellen. Beregningene viser at utfyllingene vil ha liten påvirkning på 

oksygenforholdene i dypvannet og utskiftningsforholdene generelt. For influensområdet i alternativ 1 

vil arealbeslag/tap av leveområde ha liten negativ virkning i driftsfase og liten til middels negativ 
virkning i anleggsfasen. 

 

 Middels verdi og liten til middels negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens  

(-/--) for marint biologisk mangfold i anleggsfasen. 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for marint biologisk 
mangfold i driftsfasen.  

 

ALTERNATIV 2 

 

Rødlistearter 

 

Alternativ 2 medfører en større utfylling enn alternativ 1, men virkningen vurderes i stor grad å være 
den samme for rødlistearter.  

 

 Stor verdi og ubetydelig til liten negativ virkning gir ubetydelig til liten konsekvens (0/-) for 

rødlistearter. 

 

Akvatisk biologisk mangfold 

 

Virkningene for alternativ 2 vil i stor grad være de samme som alternativ 1 for akvatisk biologisk 
mangfold, selv om utfyllingen blir en del større.  

 

 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 

 
Tiltaksområdet i alternativ 2 omfatter større områder med uberørt strandsone, og vil ha noe mer 

negativ virkning enn alternativ 1. Utfylling etter alternativ 2 vil medføre de samme virkningene på 

spredning av miljøgifter, strømning-, utskiftnings- og oksygenforhold og skadevirkninger på fisk, men 
i noe større grad enn alternativ 1.  

 

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

biologisk mangfold i anleggsfasen. 

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

marint biologisk mangfold i driftsfasen.  
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OPPSUMMERING  
 

Av de to alternativene vil alternativ 1 ha minst negativ konsekvens for det biologiske mangfoldet i 

Arnavågen. 

Oppsummering av verdier, virkning og konsekvens for de ulike deltema ved utfylling av Arnavågen, 

alternativ 1. 

                                       Verdi 
                                          Liten     Middels        Stor 

       Virkning  
   Stor negativ           Liten / ingen              Stor positiv  

     Konsekvens 

anlegg  
Rødlistearter 

drift 
--------------------- 

--------------------------------------------------- 
Ubetydelig til liten 

negativ ( 0 / - ) 

--------------------------------------------------- 
Ubetydelig til liten 

negativ ( 0 / - ) 

anlegg  

Akvatisk  
drift 

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

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

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

anlegg  
Marint  

drift 

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

--------------------------------------------------- 
Liten til middels 
negativ ( - / -- ) 

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

 

Oppsummering av verdier, virkning og konsekvens for de ulike deltema ved utfylling av Arnavågen, 
alternativ 2. 

  

                                       Verdi 
                                         Liten     Middels        Stor 

       Virkning  
   Stor negativ           Liten / ingen              Stor positiv  

     Konsekvens 

anlegg  

Rødlistearter 

drift 

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

--------------------------------------------------- Ubetydelig til liten 
negativ ( 0 / - ) 

--------------------------------------------------- 
Ubetydelig til liten 

negativ ( 0 / - ) 

anlegg  
Akvatisk  

drift 

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

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

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

anlegg  

Marint  

drift 

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

--------------------------------------------------- 
Middels negativ  

( -- ) 

-------------------------------------------------- 
Middels negativ  

( -- ) 

 

 

SAMLET BELASTNING (NML § 10) 
 

I Naturmangfoldlovens § 10 står det at «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.» Vi er ikke kjent med at det foreligger 

andre eller tilsvarende omsøkte planer i de nærliggende områdene. Indre deler av naturmiljøet i 
Arnavågen og nedre deler av Storelva er sterkt preget av urbanisering. Den samlete belastningen på 

influensområdet er allerede stor og det planlagte tiltaket vurderes å medføre en marginal økt belastning 

på økosystemet i alternativ 1 og en moderat økning i belastning i alternativ 2.  
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AVBØTENDE TILTAK 
 

Anleggsarbeidet bør ikke utføres i smoltutvandringsperioden på våren (april-juni), og avbøtende tiltak 

som suksessiv utfylling med bruk av siltgardin vil være spesielt viktig ved under 
oppvandringsperioden for voksen laks senere på sommeren og høsten. Dersom arbeidet gjennomføres 

vinterstid (oktober-mars), vil de negative konsekvensene på laks og sjøørret bli ubetydelige. 

 

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. 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.  

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

 

Som grunnlag for mer sikre konklusjoner angående mulige virkninger og konsekvens av de to 
utbyggingsalternativene på endrete utskiftingsforhold i Arnavågen, burde man ha utført supplerende 

hydrografimålinger for å vurdere den aktuelle dypvannsutskiftingen. Utover det er det ikke nødvendig 

med tilleggsinformasjon for å kunne ta stilling til de to utfyllingsalternativene i Arnavågen.   
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ARNAVÅGEN - TILTAKSPLANER 
 

Bergen kommune har satt i gang områderegulering i Indre Arna. Forventet økning i folketallet i 

Bergen og Jernbaneverkets etablering av dobbeltspor gjennom Ulriken i 2018, styrker grunnlaget for 

vekst og byutvikling i Indre Arna. Planprogram som nå legges ut på høring foreslår å utrede 3 
alternative hovedgrep for byvekst. Ett av alternativene er utfylling i Arnavågen for å gi nytt byggeland 

for sentrum. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. 

 
Det er skissert to alternativer for utfylling (figur 1): 

1. Utfylling innerst i vågen med et samlet areal på 45 daa.  

2. Utfylling utover langs strandsonen med et samlet areal på 115 daa. 
 

Alternativ 1 har et samlet areal på 45 000 m
2
 innerst i vågen, der 15 000 m

2
 er på vestsiden av vågen 

og 30 000 m
2
 på østsiden. Alternativ 2 har et samlet areal på 115 000 m

2
 langs strandsonen på begge 

sider av vågen, fordelt på 40 000 m
2
 i vest og 75 000 m

2
 i øst. Ved begge utfyllingsalternativene vil 

utløpet av Storelva forlenges med 100 - 150 m. 

 

    

Figur 1. Alternativ 1 (høyre) og 2 (venstre). 
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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 av marint biologisk mangfold. Hilde 

Haugsøen, Erling Brekke og Bjart Are Hellen har utført kartlegging av biologisk mangfold i sjø den 
24. oktober og 4. november 2013. Måling av hydrografisk profil i sjøområdet og opplodding av 

terskelområdet er utført den 10. januar og 6. mars 2014 av E. Brekke og Thomas T. Furset. Det er ikke 

utført feltarbeid for akvatisk biologisk mangfold, og usikkerheten knyttet til dette er diskutert i eget 
kapittel på side 47. 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-STEGS 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.  

 

STEG 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    

 
 

STEG 2: TILTAKETS 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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STEG 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 særs stor negativ konsekvens til særs 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 områdeplanen, 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 det både akvatisk og marint biologisk mangfold som er verdi- og 

konsekvensvurdert. Det er også vurdert virkninger av mulige endringer av strøm og vannutskiftning i 
Arnavågen som følge av de to utfyllingsalternativene. 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, som NIN systemet (Halvorsen 2009), DN-
håndbok 15 – kartlegging av ferskvannslokaliteter, DN-håndbok 19 – kartlegging av marint biologisk 

mangfold og 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 sedimentkvalitet med kornfordeling og bunndyrsamfunnet sin 

sammensetning på seks steder 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 marine naturtyper og artsmangfold i 
henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007 på to steder, i tillegg ble det utført en enkel 

befaring i større deler av tiltaksområdet. 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). 
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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 

 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 

 

MARINE NATURTYPER OG MARINT ARTSMANGFOLD 
 

Det er utført en enkel kartlegging av flora og fauna i litoralen og øvre deler av sublitoralen i henhold 

til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007 og Naturtyper i Norge (Halvorsen 2009). Dette gjelder 
området vest og øst i Arnavågen (figur 3). Ved kartlegging av sublitorale forhold ble det utført 

fridykking. Dyr og alger i litoral- og sublitoralsonen 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).  

 

SJIKTNINGSFORHOLD 
 

Temperatur, oksygen- og saltinnhold i vannsøylen ble målt ved hjelp av en SAIV STD/CTD sonde 

modell SD204 i posisjon N 60° 25`534’ / Ø 5° 27`902’ i Arnavågen den 10. januar 2014.  

 

MARIN BLØTBUNNFAUNA 

 

Det er utført undersøkelse av bunndyrsamfunnets sammensetning i tiltaksområdet i Arnavågen 

henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 5667-19:2004 og NS-EN ISO 16665:2005. Det ble tatt to 
parallelle sedimentprøver på fire stasjoner (stasjon 1, 2, 5 og 6), og én prøve på to stasjoner (stasjon 3 

og 4), for artsbestemmelse av bløtbunnsfauna (figur 4). Bløtbunnsprøvene ble tatt med en 0,1 m
2
 stor 

van Veen-grabb. Sedimentet fra grabben ble vasket gjennom en rist med hulldiametert på 1 mm.  
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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). Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand, og grus i sedimentet.  

pH (surhet) og Eh (elektrodepotensiale) ble også målt i sedimentet i henhold til NS 9410. 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) 

 

Stasjon 2

Stasjon 1

 

Figur 3. Oversiktsbilde av stasjon 1 og 2 for kartlegging av littoralsone og øvre sublittoral (gul 

trekant) i Arnavågen, samt synfaring av strandsone (gul stiplet linje) og nedre sublittoral (blå stiplet 

linje). 
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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 seks 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 02:13 for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann.  

 

Tabell 3. Oversikt over klassegrenser for ulike bunndyrindekser (veileder 02:13). 

Indikativ 

parameter 
Type 

I 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

NQI1 Samansett >0,82 0,82-0,63 0,63-0,49 0,49-0,31 <0,31 

H’ Artsmangfald >4,8 4,8-3,0 3,0-1,9 1,9-0,9 <0,9 

ES100 Artsmangfald >34 34-17 17-10 10-5 <5 

ISI2012 Ømfintlegheit > 9,6 9,6-7,5 7,5-6,1 6,1-4,5 <4,5 

NSI Ømfintlegheit >25 25-20 20-15 15-10 <10 

DI Individtettleik <0,30 0,30-0,44 0,44-0,60 0,60-0,85 >0,85 

 

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. 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. 

 
Bunndyrprøvene er sortert av Guro Eilertsen, Christine Pötsch, Anette Skålnes og Ingrid Hellen, 

Rådgivende Biologer AS, og Marine Bunndyr AS ved Cand. scient. Øystein Stokland har artsbestemt 

bunndyr. 
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Figur 4. Oversikt over prøvetakingsstasjoner for bunndyr (gule sirkler) og sondeprofil (grønn trekant) 
i Arnavågen. På stasjon 1, 2, 5 og 6 ble det tatt to parallelle prøver. På stasjon 3 og 4 ble det tatt én 

prøve. Tiltaksalternativ 1 er markert med lilla stiplet linje, mens alternativ 2 er markert med oransje 

stiplet linje. Kartgrunnlag hentet fra http://kart.kystverket.no.  

 

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 marint biologisk mangfold i denne rapporten omfatter tiltaksområdet de aktuelle bunnareal og 

strandsonen som blir direkte påvirket av utfyllingen av steinmasser. 

 

For marint biologisk mangfold kan det være hensiktsmessig å definere influensområdet som minst 
100 meter rundt tiltaksområdet når det gjelder stedbundne arter. Influensområdet for arter i frie 

vannmasser vil kunne være vesentlig større, og vil avhenge av strøm- og utskiftningsforhold. For 

akvatisk mangfold tilsvarer influensområdet anadrom strekning av Storelva. 
 

http://kart.kystverket.no/
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OMRÅDEBESKRIVELSE, RESULTAT OG VERDIVURDERING 
 
Arnavågen er en forholdsvis grunn, smal og lang våg ved utløpet av Storelva i Indre Arna i Bergen 

kommune (figur 5). Vågen munner ut i Sørfjorden som går på sørsiden av Osterøy. På det bredeste er 

Arnavågen ca. 560 m bred, mens det smaleste punktet er vel 100 m bredt. Vågen er ca. 3,6 km lang fra 

utløpet av Storelva til munningen mot Sørfjorden. Arnavågen er omringet av bolig og næringsområder 
(figur 6), med Indre Arna og Øyrane Torg i sør, Garnes i øst og Ytre Arna i nordvest.  

 

OSTERØY

INDRE ARNA

ARNAVÅGEN

Alternativ 1

Alternativ 2

YTRE ARNA

GARNES

 

Figur 5. Arnavågen og nærområde ved utløpet av Storelva i Bergen kommune. Alternativ 1 og 

alternativ 2 for utfylling, er markert med henholdsvis lilla og oransje.  
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Figur 6. Oversiktsbilde som viser Arnavågen, sett fra luften, mot nord. Foto: Geir Helge Johnsen.   

 

RØDLISTEARTER 
 

Av rødlistearter er det i Artdatabankens Artskart registrert oter (Lutra lutra) i influensområdet, som 

har status sårbar (VU). Oter er generelt på framgang i Norge, etter at det ble jaktforbud på arten. Dette 

gjelder også Hordaland, der arten i dag har sin hovedutbredelse i Nordhordland sør til og med Askøy. 
Den forekommer også videre innover i fjordene, og Fylkesmannen har fått rapporter om yngling helt 

inn til Granvin i 2013 (Olav Overvoll pers medd.). Det er ikke sannsynlig at indre del av Arnavågen 

benyttes som annet enn eventuelt område for næringssøk.  
 

Det er også registrert forekomster av den kritisk truete (CR) arten ål (Anguilla anguilla) i Storelva 

(Kålås & Johnsen 1999), og arten er derfor også å finne i det marine miljø i Arnavågen. Elvemusling 
(VU) er ikke kjent fra vassdraget (Kålås 2012). Det finnes også registreringer av fuglearter som driver 

næringssøk i marine miljø i Arnavågen, men Arnavågen er ikke registrert som et spesielt viktig 

område for sjø- og kystfugler.  

 
Under befaringen den 24. oktober 2013 ble det ikke registrert marine rødlistearter. En oversikt over 

rødlistearter fra influensområdet er vist i tabell 5.  

 

 Rødlistearter har stor verdi.  

Tabell 5. Registrerte rødlistearter i influensområdet. Rødlistestatus iht. Kålås mfl. (2010) og 

påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.no 

 

Rødlisteart Rødlistekategori Funnsted Påvirkningsfaktorer 

Oter VU (sårbar) Storelva, Arnavågen 
Høsting, habitatpåvirkning, 

forurensning, bifangst 

Ål CR (kritisk truet) 
Sannsynlig forekommende 
i området 

Høsting, habitatpåvirkning, 
forurensning, bifangst 

http://www.artsportalen.no/


 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1891 19 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD  
 
Det er siden 1997 utført undersøkelser av ungfisk i vassdraget ved flere anledninger (Johnsen & Kålås 

1997, Kålås mfl. 2002, Kålås & Urdal 2003). I 1998 ble det utarbeidet biologisk delplan for elven 

(Kålås & Johnsen 1999.). Det er også utført elektrofiske i elven i 2011, men dette er ikke rapportert 
(Sven Erik Gabrielsen, Uni-Miljø, pers. medd.). I de siste årene er det også utført tellinger av 

gytebestanden av laks og sjøaure om høsten (Anon 2013). I tillegg er det god fangststatistikk fra 

vassdraget. Samlet gir dette et svært godt grunnlag for å vurdere verdien av de anadrome 

fiskebestandene i Storelva, som eventuelt kan bli påvirket av tiltaket.  
 

VERDIFULLE LOKALITETER 

 

Storelva (Arnaelva) renner ut i Arnavågen. Arnaelva hadde opprinnelig en lakse- og sjøørretførende 

strekning på ca.. 2 km. Åpning av fisketrapp i Lilandsfossen har gitt ca. 4 nye kilometer med anadrom 

strekning i hovedelven, samt at flere mindre sideelver er tilgjengelig. 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 vannrammedirektiv deler overflatevannforekomstene inn i ulike typer etter fastsatte fysiske og 

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

vassdraget har følgende parameterverdier som grunnlag for typifisering: 

 Økoregion: «Vestlandet» 

 Klimaregion «lavland» (< 200 moh.)  

 Kalkinnhold: «kalkfattig» (1-4 mg Ca./l) 

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

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

 Størrelse for elv: «middels» (feltareal 10-100 km²) 

 
For Storelva gir dette følgende naturtype for elvestrekningen ned mot Arnavågen:  

 Middels, svært og klar elv under skoggrensa på Vestlandet 

Naturtypen elveløp er 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. Både for laks og sjøaure er forurensning og lakselus regnet som 

avgjørende påvirkningsfaktorer. I 2009 ble det åpnet laksetrapp i Lilandsfossen noe som utvidet den 

anadrome strekningen med flere kilometer. Strekningen har siden rundt 1990 blitt brukt som 
oppvekstområde av kultivert laks. Etter åpningen av fisketrappen har det vært god oppgang av 

anadrom fisk til områdene ovenfor trappen. I slutten av september 2013 ble det registrert en oppgang 

av ca. 270 laks og ca. 20 sjøaure (www.arnasportsfiskarlag.com). I antall var fangsten av laks i 

Arnaelva den største i Hordaland i 2011 og den nest største som ble registrert i 2012. Undersøkelser av 
fiskegjeller og bunndyr våren 2011 viser at tilstanden i forhold til forsuring er god (Gabrielsen og 

Halvorsen 2012). 

 

Ungfisk 

Ved ungfiskundersøkelse på 6 stasjoner i 2011 i vassdraget var det i gjennomsnitt en tetthet av 

årsyngel laks på 41 per 100 m², mens tettheten av eldre lakseunger var 47 per 100 m². Av aure var 
tettheten av årsyngel og eldre fiskeunger hhv. 27 og 26 per 100 m² (Sven Erik Gabrielsen, pers. 

medd.). Tetthetene for både årsyngel og eldre fiskeunger kommer dermed i kategorien «god» i forhold 

til Vanndirektiver (DV 2009).  

 

http://www.arnasportsfiskarlag.com/


 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1891 20 

Gytefisk 
Gytefisktellingene som er utført de siste årene indikerer at det er tilstrekkelig med lokal gytefisk i 

vassdraget for å oppfylle gytebestandsmålet. Siste fire år har gjennomsnittlig oppnåelse av 

gytebestandsmålet vært 100 % (Anon 2013). I 2012 ble det totalt fanget 634 laks, som er den største 
fangsten som er registrert. Siden 2009 har deler av fangsten blitt satt tilbake i elven. I 2012 ble ca.. 35 

% av små- og mellomlaks og 22 % av storlaks som ble fanget satt tilbake i elven. De to siste årene har 

det vært en tredobling i fangsten av laks i forhold til fangsten på 2000-tallet (figur 7).  
 

Fangsten av sjøaure har gått betydelig tilbake de siste 8 årene, en tilsvarende reduksjon ser man også i 

andre vassdrag på Vestlandet og i Trøndelag. Totalt sett har det vært en reduksjon i fangstene av 

sjøørret de siste 10 årene, dette er det samme bildet man ser i andre vassdrag på Vestlandet og i 
Trøndelag (figur 7).  

 

 

Figur 7. Fangst av laks og sjøaure i Storelva (Arna) i perioden 1988-2012. De siste fire årene er ca.. 
25 % av laksen og 50 % av sjøaure som er fanget satt tilbake i vassdraget.  

 

Stor verdi for både verdifulle lokaliteter og fisk og ferskvannsorganismer gir stor verdi for akvatisk 

biologisk mangfold.  

 

 Akvatisk biologisk mangfold har stor verdi. 

 

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD  
 

KUNNSKAPSGRUNNLAG 

 
Sjøområdet Arnavågen (fjordkatalog nr 0261020100-1-C) er klassifisert som mindre følsom i henhold 

til EUs avløpsdirektiv (Molvær m. fl. 2005). 

 
Arnavågen er av typen CNs4 = “Ferskvannsbeskyttet fjord” basert på følgende forhold: 

• Økoregion Nordsjøen  
• Polyhalin 18 – 30 ‰  

• Beskyttet  

• Permanent lagdelt 
• Tidevann <1meter  
 

Vannforekomsten Arnavågen har antatt “svært dårlig økologisk status”. Sjøområdet er tilknyttet 

Sørfjorden over en lang og grunn terskel i nord, og i sør blir sjøområdet forsynt med ferskvann fra 

Arnaelva. Arnavågen har svært dårlige strøm- og utskiftingsforhold, som forårsaker oksygensvikt like 
over sjøbunnen. Disse dårlige forholdene definerer naturtilstanden i Arnavågen.  
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MORFOLOGI 
 

Arnavågen er en omtrent 3,5 km lang og mellom 0,2 og 0,55 km bred våg som munner ut i Sørfjorden 

på høyde med Garnes. Rådgivende Biologer AS loddet opp dybdeforholdene i Arnavågen den 6. mars 
2014 ved hjelp av et Olex integrert ekkolodd og GPS, og oppmålingen viste at den grunneste terskelen 

inn til Arnavågen ligger på rundt 8,5 meters dyp like sør for Holmen rundt 1,4 km fra Øyrane Torg 

innerst i vågen (figur 10). Arnavågen er 26 m dyp på det dypeste. Volumer og terskeltverrsnitt av de 
to hovedbassengene er oppgitt i tabell 6 og 7.  

 

 

Tabell 6. Arealer og volumer av Arnavågen. 

Dyp 

meter 

Areal på 

dyp 

km² 

Volum av 

sjikt 

mill m³ 

Volum 

under dyp 

mill m³ 

0 0,552 2,59 8,02 
5 0,485 2,19 5,42 

10 0,392 1,69 3,23 

15 0,284 1,10 1,54 
20 0,154 0,42 0,45 

25 0,012 0,03 0,03 

26 0 0,00 0,00 
 

Tabell 7. Grunneste terskel i Arnavågen. 

Dyp 

meter 

Bredde på dyp 

meter 

Areal under dyp 

m² 

0 136 761 
2 125 675 

4 110 485 

6 75 275 
8 40 40 

8,5 
0 0 

 
 

Hydrografimålinger i Arnavågen 

 

Den 10. januar 2014 ble det målt hydrografisk profil (temperatur, oksygen- og saltinnhold) i 
vannsøylen på dypeste del av Arnavågen (24 m dyp, figur 10). Det ble benyttet en SAIV STD/CTD 

modell SD204 nedsenkbar sonde.  

 
Målingene ble utført etter en nokså nedbørrik og mild periode, som også vises igjen på sjiktningen av 

vannsøylen der det ble registrert et klart definert brakkvannslag i overflatelaget, noe som skyldes 

ferskvannstilførsler fra Storelva innerst i Arnavågen. Storelva har et nedbørfelt på 51,3 km², og selv 

om deler av nedbørfeltet oppe i Gullfjellet er regulert, bidrar elven med en betydelig 
ferskvannstilførsel til Arnavågen. Storelva har en gjennomsnittlig vannføring på 5,6 m³/s. Arnavågen 

tilføres også ferskvann fra Mjeldheimselva, men elva har et lite nedbørfelt på 2,3 km², og 

middelvannføring er på 0,2 m³/s.  
 

Disse forholdene gjør at Arnavågen har visse likheter med topografien til en poll, som betegnes med 

en relativ grunn og trang terskel i utløpet like utenfor et dypbasseng, og med et mer eller mindre 
permanent ferskvannslag på toppen, slik at vannsøylen er sjiktet, og med et oksygenfattig 

dypvannslag. 

 

Overflatetemperaturen den 10. januar 2014 var 4,2 °C i Arnavågen, men allerede på 1,5 m dyp var 
temperaturen steget til 7,3 °C. Videre nedover i vannsøylen steg temperaturen til et maksimum på 10,2 

°C på 16 m dyp før temperaturen falt til 9,2 °C ved bunnen på 24 m dyp (figur 8). 

 
Saltinnholdet i overflaten var 2,3 ‰, men brakkvannslaget var relativt tynt, og allerede på 1,5 m dyp 

steg saltinnholdet til 21,8 ‰. Videre nedover i vannsøylen steg saltinnholdet jamt til 32,1 ‰ på 7 m 

dyp. Herfra og nedover mot bunnen var saltinnholdet relativt stabilt og steg moderat til 33,1 ‰ ved 
bunnen på 24 m dyp.     

 

Oksygeninnholdet i overflaten var normalt for årstiden og ble målt til 12,2 mg O/l tilsvarende en 

metning på 98,4 %. Oksygeninnholdet falt til 7,7 mg O/l på 8 m dyp, men metningen tilsvarte fortsatt 
vel 85 %. Fra 8 m dyp (som omtrent tilsvarer terskeldypet) falt oksygeninnholdet markant til 0,39 mg 

O/l på 18 m dyp, hvilket tilsvarer en metning på kun 4,5 %.  
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Herfra og nedover mot bunnen på 24 m dyp var det i praksis oksygenfritt, der oksygeninnholdet ved 

bunnen ble målt til 0,03 mg O/l (0,02 ml O/l). Dette tilsvarer en oksygenmetning på 0,4 % og tilsvarer 

miljøtilstandsklasse V= ”meget dårlig”.  

 
Uni Miljø Sam-Marin har utført flere hydrografiske målinger fra slutten av 70-tallet til 2011 (Hestetun 

mfl. 2012). Resultatet (figur 9) viser at det sannsynligvis skjer tilnærmet årlig bunnvannsutskiftning i 

begynnelsen på året og at bunnvannet i Arnavågen derfor ikke er permanent anoksisk. Selv om figuren 
ved første øyekast antyder at det var oftere dypvannsutskiftning på 1970-tallet enn på 2000-tallet, så er 

det manglende sammenlignbarhet som gir dette. Alle februarmålinger er de «beste» og desember-

målingene er gjennomgående «dårlige» uansett tidsperiode.  

 

 

 

Figur 9. Hydrografiske målinger på 20 m dyp i Arnavågen fra 1979- 2011 utført av Uni Miljø Sam-

Marin (figur fra Hestetun mfl. 2012, tilpasset med farger for tilstandsklasse ihht. Molvær mfl. 1997), 
samt resultat for Rådgivende Biologer sin måling i 10. januar 2014. 

 

I II III IV V

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig
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Figur 10.  Dybdekart over Arnavågen basert på opplodding ved hjelp av et  Olex integrert ekkolodd, 

GPS og digitalt sjøkartsystem. 

 

Beregninger utført med Fjordmiljømodellen 
 

Input i modellen er aktuelle beregnete volumer og terskeldyp for Arnavågen (figur 10 og tabell 6 og 

7). Beregningene er utført basert på de naturlige forutsetningene for fjordene i Hordaland der for 
eksempel tidevannsamplituden er satt til 0,6 m. Det er også lagt inn i modellen en midlere 

ferskvannstilførsel til Arnavågen på 5,6 m³/s. 

 
Naturlig oksygenforbruk i bassengvannet er av modellen beregnet til 0,95 ml/l pr måned, noe som er 

høyt og kan tilskrives at bassengvolumet (og oksygenmengden) under terskeldyp er lite, og at 

mesteparten av vannvolumet innenfor terskelen utgjøres av overflatelaget (0 – 10 meter) der 

primærproduksjonen skjer, slik at vågen blir relativt næringsrik og får tilført en god del organiske 
tilførsler i bassengvannet og får et relativt høyt oksygenforbruk i bassenget innenfor terskelen.  

 

Det kan heller ikke utelukkes større organiske tilførsler fra Storelva, som en naturlig bidragsyter til 
bassengvannet i Arnavågen. Naturlig oksygenminimum i bassengvannet er beregnet til 0,66 ml/l. 

Arealet av vågen er 0,55 km². Volumet av vågen er beregnet til vel 8 millioner m³, der volumet under 

terskeldypet inn til Arnavågen (8,5 m) utgjør i underkant av 4 millioner m³.  
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Tabell 8 viser beregninger utført ved hjelp av Fjordmiljømodellen (Stigebrandt 2001) for Arnavågens 
vannutskiftingsforhold ut fra dagens situasjon. De naturlige tilførslene av organisk materiale som 

sedimenterer i bassengvannet til Arnavågen er primært tilførsler via algeblomstringen, både 

planktoniske alger og fastsittende alger, samt eksterne tilførsler via tidevannet inn til Arnavågen. 
Arnavågen tilføres også en god del terrestrisk organisk materiale via avrenning fra land (innmark og 

utmark), særlig fra Storelva. Sedimenteringsraten for partikulært organisk materiale er beregnet til 5,7 

døgn. Den gjennomsnittlige strømhastigheten over terskelen inn til Arnavågen er lav og av modellen 
beregnet til 6 cm/s.  

 

Tabell 8. Teoretisk beregnet “naturlige” vannutskiftingsforhold i Arnavågen med dagens situasjon før 

utfylling. Tallene er beregnet fra modellen “Fjordmiljø” (Stigebrandt 2001).   

Basseng Oppholdstid 

overflatevann 

 

(døgn) 

Oksygenforbruk 

i dypvannet 

(ml 

O/liter/måned) 

Tidsintervall til 

oksygenfrie 

forhold 

i dypvannet 
(måneder) 

Tidsintervall til 

utskifting av 

dypvannet 

(måneder) 

Fyllingstid for 

bassengvannet 

(døgn) 

Arnavågen 1,8 0,95 6,35 5,65 1,78 

 

Fjordmiljømodellen (Stigebrandt 2001) viser altså at det i Arnavågen skal skje en bunnvannfornying i 

underkant av hvert halvår, og at det ikke skal oppstå oksygenfrie forhold i dypvannet før det skjer en 
bunnvannfornyelse. Ser man på hydrografimålingene fra den 10. januar 2013, var det i praksis 

oksygenfritt fra 18 m dyp og ned mot bunnen på 24 m dyp.  

 
Det må poengteres at Fjordmiljømodellen (Stigebrandt 2001) primært er beregnet for modellering av 

større fjordsystemer med store vannvolum under terskeldyp, der forholdene normalt er mye større og 

mer stabile over tid, og ikke på små tersklete basseng med mer ustabile og uforutsigbare forhold. Her 
kan for eksempel et større bidrag av organisk materiale i resipienten enn forutsatt bidra til at 

oksygenforbruket blir større enn det modelleringen tar høyde for, noe som delvis kan forklare et 

misforhold mellom teoretisk beregnet oksygenforbruk og oksygenminimum i bassengvannet i 

Arnavågen, og faktisk målte verdier av oksygenforhold.  Arnavågen ligger også i Sørfjorden, som er 
en del av fjordene rundt Osterøy som i lengre perioder av året er betydelig ferskvannpåvirket og med 

et markert brakkvannlag, noe som også kan redusere hyppigheten av utskifting av dypvann i 

Arnavågen.  
 

NATURTYPER  

 

Ingen marine naturtyper er fra før registrert i tiltaks- eller influensområdet i nasjonale databaser. Det 
grunne sjøområdet i influensområdet tilsvarer den prioriterte naturtypen terskelområde (I0203) i DN-

håndbok 19, med strømninger under 5 knop. Utforminger som kan klassifiseres om viktig og svært 

viktig har strømninger over henholdsvis 5 og 10 knop. Terskelområdet er bredt og volumet av 
sjøområdet innenfor er lite, noe som sørger for at strømningsfarten over terskelområdet er lav. 

Strømninger er styrt av tidevannstrømmer men også av et sterkt ferskvannspåvirket overflatelag fra 

fjordsystemet utenfor og elveutløpet i Arnavågen. Naturtypen er lokalt viktig (C-verdi). 
 

Sjøområdet i Arnavågen kan til dels karakteriseres som en poll med et terskelområde som dominerer 

utskiftningsforhold inne i vågen og definerer hydrografien nedover i vannsøylen. Slike forhold kan 

ofte være svært forskjellig fra områder utenfor pollen og kan gi unike artssammensetninger og habitat 
for sårbare arter. Naturtypen poll (I05) er en prioritert naturtype og kan gjenkjennes ved at den har et 

tydelig basseng med begrenset vannutskiftning og trang åpning/innsnevret åpning mot kystvannet 

utenfor. Arnavågen har en bred åpning og begrenset utskiftning, ikke en trang terskel. Dette tilsier at 
Arnavågen ikke oppfyller kriteriene for naturtypen og er derfor ikke omtalt videre her.  

 

Sjøområdet i Arnavågen kan imidlertid karakteriseres som naturtypen fjorder med naturlig lavt 
oksygeninnhold i bunnvannet (I03). Både fjorder, skjærgårdsbassenger, poller og våger kan ha basseng 

med naturlig oksygenfattige permanente eller i perioder.  
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I denne sammenheng er det hensiktsmessig å regne alle større og mindre undersjøiske basseng som i 
perioder inneholder mindre enn 2 ml/l oksygen som ”fjord” med naturlig lavt oksygen innhold i 

bunnvannet (DN håndbok 19). Svært viktige utforminger er forhold med permanent oksygensvikt i 

bunnvannet der sedimentet med anoksisk bunnvann fungerer som et arkiv der historiske opplysninger i 
fjorden blir bevart, og forhold som gir unike artssammensetninger. Arnavågens dypeste områder 

oppfyller kriteriene for den viktige utformingen periodevis lavt oksygeninnhold i bunnvannet og kan 

trolig inneholde unike artssammensetninger og habitat for sårbare arter. Fjord med periodevis lavt 
oksygeninnhold er vurdert å ha B-verdi.  

 

Litoral 

Litoralen er området mellom det øvre tidevannsjiktet ved høyvannstand og nedre tidevannsjiktet ved 
lavvannstand, også kalt tidevannsonen og fjæresonen. I litoralsonen lever arter som tåler å bli tørrlagt i 

tidsrommet for lavvannstand. I indre og østre del av Arnvågen dominerte naturtypen konstruert bunn 

og mark i fjæresonen (S1) i litoralsonen. I de uberørte områdene i indre del av Arnavågen og på 
stasjon 1 ble det i litoralsonen registrert naturtypene fjæresone-vannstrand på fast bunn (S4) som kan 

videre deles inn i grunntypen svak energi fjæresone-vannstrand på fast bunn i brakt vann (S4-1), 

strandberg (S5) og stein-, grus- og sandstrand (S6) grunntypen brakkvannsstein-forstrand (S6-3). På 

stasjon 2 ble hovedsakelig registrert stein-, grus- og sandstrand (S6-3) (figur 11). De registrerte 
naturtypene i litoralsonen er vanlige og vidt utbredte og har liten verdi. 

 

   
 

   

Figur 11. Oppe til venstre: Litoralsonen på stasjon 1 med naturtypene S4, S5 og S6 (NiN). T. h: Stein- 
grus- og sandstrand (S6) på stasjon 2. Nede t. v: Stein-, grus- og sandstrand (S6) i synfart område 

sørvest i Arnavågen. T. h: Konstruert bunn og mark i fjæresonen (S1) i synfart område sørøst i 

Arnavågen 

 

Sublitoral 

Sublitoralen er området som strekker seg fra det nedre tidevannsjiktet ved lavvannstand og til enden 

av kontinentalsokkelen hvor det går over i bathyalsonen og den nerittiske sonen som omfatter havet.  
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I beskrivelsene av kartleggingen har vi valgt å dele den sublitorale undersøkelsen inn i en øvre og 
nedre del, for å skille mellom dybdelagene som er befart med fridykk fra 0 til 3 m, og nedre del som er 

befart med undervannskikkert fra 3 til 25 m dyp. 
 

Øvre sublitoral 

I øvre sublitoralen ble det på stasjon 1 og stasjon 2 registrert naturtypen mellomfast eufotisk 

saltvannsbunn (M13), med grunntypen hard mellomfast bunn i brakkvann (M13-3, figur 12). Denne 

naturtypen er vanlig og har liten verdi. 

 

   

Figur 12. Venstre: Sublitoralsonen på stasjon 1 med naturtypen M13-2. Høyre: Sublitoralsonen på 

stasjon 2 med naturtypen M13-1. 
 
Nedre sublitoral 

Nedre sublitoral ble synfart seks steder i Arnavågen. Det ble registrert naturtypene konstruert 

saltvannsbunn (M1), mellomfast eufotisk saltvannsbunn (M13) og løs eufotisk saltvannsbunn (M15, 
figur 13). Disse naturtypene er vanlige og har liten verdi. 

 

   

Figur 13. Konstruert eufotisk saltvannsbunn (M1, til venstre) og løs eufotisk saltvannsbunn (M15, til 

høyre) i nedre sublitoral i Arnavågen.  

På bakgrunn av det er registrert flere prioriterte naturtyper i influensområdet, der en har B-verdi, 

vurderes marine naturtyper samlet å ha middels verdi.  
 

ARTSMANGFOLD 

 
Litoral 

Litoralsonen på stasjon 1 bestod av en slak til moderat bratt strandsone med fast fjell og stein-, grus- 

og sandstrand. Ca. 1-2 m over vannlinjen var det marebek (Verrucaria maura) og blæretangvegetasjon 
(Fucus vesiculosus).  
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Øvre del av fjæresonen var bratt og sleip av begroing av blant annet måsegrønske (Prasiola stipitata). 
Nedre del var dekket av fjæreblod (Hildenbrandia rubra) og marebek. Habitatbyggende vegetasjon 

var i hovedsak blæretang som utgjorde et sammenhengende belte på 0,5 -1 m (figur 14). Det var spor 

av tarmgrønske (Ulva intestinalis) i blæretangbeltet. Av fauna ble det registrert tangloppe (Gammarus 
sp.). 

 

   

Figur 14. Til venstre: Blæretang, måsegrønske og fjæreblod i littoralsonen ved stasjon 1. Til høyre: 
Blæretangbelte i litoralsonen ved stasjon 2. 

 

Litoralsonen på stasjon 2 (se figur 3) bestod av en 4-6 meter slak stein-, grus- og sandstrand. Øvre del 
av litoralen bestod av sporadisk blæretangvekst, marebek på småstein og måsegrønske. Videre 

nedover var det et opphold av tangvekst, før en har et sammenhengende tangbelte på 2-3 meter i 

nederste del av litoralsonen (figur 14). I dette tangbeltet ble det registrert blæretang, fjæreblod, 
grisetang (Ascophyllum nodosum) og tarmgrønske.  

 

Øvre sublitoral 

Sublitoralsonen på stasjon 1 bestod av en slak til moderat bratt stein- og grusbunn i øvre del, som gikk 
over i en moderat bratt sandbunn i de dypere delene. Blæretang var habitatbyggende vegetasjon i øvre 

del av sublitoralsonen, med en del tarmgrønske og vanlig grønndusk (Cladophora rupestris).  Øvre del 

av sublitoralen var dekket av fjæreblod, og det var mye posthornmark (Spirorbis spirorbis), fjærerur 
(Semibalanus balanoides) og vanlig strandsnegl (Littorina littorea), samt noen yngre blåskjellindivid 

(Mutilus edulis). Videre nedover i sublitoralen var det generelt lite algevekst (figur 15).  

 

   

Figur 15. T.v: Tarmgrønske, vanlig grønndusk, fjæreblod og posthornmark i øvre deler av 

sublitoralen ved st. 1. T.h: Artsfattig i dypere deler av sublitoralen ved st. 1. 

Øvre del av sublitoralen på stasjon 2 hadde slak helning og var dominert av stein og grus. Sedimentet 

ble gradvis mindre grov nedover i sublitoralen, til sand- og grusbunn. Helningen økte fra slak til 
moderat bratt. I øvre del av sublitoralen var det mye vegetasjon av blæretang. Det var også et 0,5 m 

bredt belte av vanlig grønndusk, samt spredte forekomster av grisetang, tarmgrønske, small 

vortesmokk (Asperococcus fistulosus) og trådformede brunalger (figur 16).  
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Øvre del av sublitoralen var også dekket av fjæreblod. I dypere deler av sublittoralen var det lite vekst. 
Av fauna var det stedvis mye vanlig strandsnegl, en del fjærerur og posthornmark i de øvre deler. Det 

ble også observert noe småfisk (kutling).  

 

   

Figur 16. T.h: Blæretang og tarmgrønske i øvre deler av sublitoralen ved st. 2. T.v: Artsfattig med 

spredt forekomst av blæretang og trådformet brunalger i dypere deler av sublitoralen ved st. 2. 

Nedre sublitoral 

 
Nedre del av sublitoralen var dominert av bløt mudderbunn, med områder av konstruert steinbunn og 

sand- og grusbunn. Generelt var det slak til ingen helning i de dypere delene av sublitoralen. På 

vestsiden av Arnavågen var det en relativt tydelig faunainndeling i forhold til dybde. Fra rundt 4 m 
dyp til rundt 10 m dyp (figur 17) var det bløt til halvfast bunn med spredte forekomster av 

slangestjerne, sjøstjerne (Asterias rubens), kråkebolle (Echinus esculentus) og kuskjell (Arctica. 

islandica.). Fra rundt 10 m dyp var det grupper av flerbørstemark. Mellom ca. 11 og 12,5 m dyp var 

det et belte av sjøfjær, med noe børstemark imellom. Fra ca. 12,5 til 13,5 var det grupper av 
børstemark, i et område oppå et hvitt lag, sannsynligvis bakterier (Beggiotoa sp.). Fra ca. 13,5 m var 

det tilsynelatende livløst. På østsiden av vågen var det ikke en slik tydelig lagdeling, men fra rundt 17 

m dyp var det tilsynelatende livløst.  
 

Artsmangfoldet registrert ved synfaringen var relativt lavt og de registrerte artene var alle vanlig 

forekommende, men artsmangfoldet knyttet til de prioriterte naturtypene poller og fjorder med naturlig 
lavt oksygeninnhold i sjøområdet er kjent for å inneholde spesielle artssammensetninger og er ofte et 

habitat for sårbare arter. Artsmangfoldet er derfor vurdert å ha middels verdi. 

 

Middels verdi for verdifulle naturtyper og middels verdi for artsmangfold gir middels verdi for marint 
biologisk mangfold.  

 

 Marint biologisk mangfold har middels verdi.  
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Figur 17. Oppe til venstre: Kråkebolle på 6 m dyp. T. h: Slangestjerner på 11 m dyp. Nede t. v: 

Grupper av flerbørstemark på hvitt bakterielag på 12 m dyp. T. h: Sjøfjær på vel 12 m dyp.   

 

SEDIMENTUNDERSØKELSE 
 

Sedimentkvalitet 

 

Fra ca. 8 m dyp på stasjon 1 ble det tatt opp godt med prøvemateriale som grunnlag for 
artsbestemming, dvs. 10-11 l i to paralleller (figur 18). Prøven var mørk brun til grå med myk 

konsistens, og hadde svak lukt av hydrogensulfid. Sedimentet bestod i hovedsak av mudder, med noe 

iblandet sand og silt. pH i sedimentet ble målt til 7,15 og 7,17 i de to parallellene, og tilhørende 
elektrodepotensial (Eh) til henholdsvis 60 og 120 mV (tabell 9). Dette tilsvarer tilstandsklasse 1 = 

"meget god" i henhold til NS 9410:2007. 

 
Fra ca.. 12 m dyp på stasjon 2 ble det tatt opp 7-11 l prøvemateriale (figur 19). Prøven var gråsvart, 

myk med antydning til H2S-lukt. Sedimentet bestod i hovedsak av mudder. pH i sedimentet ble målt til 

7,31 og 7,24 i de to parallellene, med tilhørende Eh på henholdsvis 90 og 60 mV (tabell 9). Dette 

tilsvarer tilstandsklasse 1 = "meget god". 
 

Fra ca.. 14 m dyp på stasjon 3 ble det tatt opp ca. 12 l prøvemateriale (figur 20). Prøven var svart, 

myk og med noe lukt. Sedimentet bestod i hovedsak av mudder. Prøven virket livløs, det ble derfor 
ikke tatt en parallell prøve. pH i sedimentet ble målt til 7,29, med tilhørende Eh på -70 mV (tabell 9). 

Dette tilsvarer tilstandsklasse 2 = "god". 

 

Fra ca. 10 m dyp på stasjon 4 ble det tatt opp ca. 10 l prøvemateriale (figur 21). Prøven var gråbrun, 
myk og luktfri. Sedimentet bestod av mudder og silt, med en del sand, spor av grus og en liten stein. 

pH i sedimentet ble målt til 7,16 og 7,08, med tilhørende Eh-verdier på henholdsvis 40 og 55 mV 

(tabell 9). Dette tilsvarer henholdsvis tilstandsklasse 3 = "dårlig" og 2 = "god". 
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Figur 18. Til venstre: Bilde av sediment fra stasjon 1A tatt med 0,1 m
2
 grabb i Arnavågen den 21. 

november 2013. Til høyre: Kornfordeling i sediment fra stasjon 1 i Arnavågen. Figuren viser 

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

størrelseskategori langs y-aksen. 
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Figur 19. T.v: Bilde av sediment fra stasjon 2A tatt med 0,1 m
2
 grabb i Arnavågen den 21. november 

2013. T.h: Kornfordeling i sediment fra stasjon 2 i Arnavågen. Figuren viser kornstørrelse i mm langs 
x-aksen og henholdsvis akkumulert vektprosent og andel i hver størrelseskategori langs y-aksen. 
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Figur 20. T.v: Bilde av sediment fra stasjon 3 tatt med 0,1 m
2
 grabb i Arnavågen den 21. november 

2013. T.h: Kornfordeling i sediment fra stasjon 3 i Arnavågen. Figuren viser kornstørrelse i mm langs 

x-aksen og henholdsvis akkumulert vektprosent og andel i hver størrelseskategori langs y-aksen. 
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Figur 21. T.v: Bilde av sediment fra stasjon 4A tatt med 0,1 m
2
 grabb i Arnavågen den 21. november 

2013. T.h: Kornfordeling i sediment fra stasjon 4 i Arnavågen. Figuren viser kornstørrelse i mm langs 

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

Fra ca. 19 m dyp på stasjon 5 ble det tatt opp ca. 12 l prøvemateriale (figur 22). Prøven var svart, myk 

og med noe lukt. Sedimentet bestod i hovedsak av mudder. Prøven virket livløs, det ble derfor ikke tatt 

en parallell prøve. pH i sedimentet ble målt til 7,28, med tilhørende Eh på -120 mV (tabell 9). Dette 

tilsvarer tilstandsklasse 2 = "god". 
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Figur 22. T.v: Bilde av sediment etter siling fra stasjon 5 tatt med 0,1 m
2
 grabb i Arnavågen den 21. 

november 2013. T.h: Kornfordeling i sediment fra stasjon 5 i Arnavågen. Figuren viser kornstørrelse i 

mm langs x-aksen og henholdsvis akkumulert vektprosent og andel i hver størrelseskategori langs y-
aksen. 
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Figur 23. T.v: Bilde av sediment fra stasjon 6A tatt med 0,1 m
2
 grabb i Arnavågen den 21. november 

2013. T.h: Kornfordeling i sediment fra stasjon 6 i Arnavågen. Figuren viser kornstørrelse i mm langs 

x-aksen og henholdsvis akkumulert vektprosent og andel i hver størrelseskategori langs y-aksen. 
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Fra ca. 12 m dyp på stasjon 6 ble det tatt opp ca. 9 l prøvemateriale (figur 23). Prøven var gråbrun, 
myk og med noe lukt. Sedimentet bestod av ca. 40 % mudder, 30 % finkornet sand, 30 % silt, spor av 

grus, noe skjellsand og et par småstein. Det var også litt løv i prøven. pH i sedimentet ble målt til 7,27 

og 7,41 med tilhørende Eh på henholdsvis 25 og -82 mV (tabell 9). Dette tilsvarer henholdsvis tilstand 
1 = "meget god" og tilstand 2 = "god". 

 

Tabell 9. Sensorisk beskrivelse av prøvene fra stasjon 1-6 i Arnavågen 21. november 2013. Tilstand 
med fargekode etter NS 9410:2007, der tilstand 1 = "meget god", 2 = "god", 3 = "dårlig" og 4 = 

"meget dårlig". 

Stasjon St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 

Dyp 8 m 12 m 14 m 10 m 19 m 12 m 

Antall replikater 2 2 1 2 1 2 

Antall forsøk 1 1 1 1 1 1 

Grabbvolum (liter) 10-11 7-11 12 10 12 9 

Bobling i prøve       

H2S lukt Svak Ingen-svak Noe  Noe Noe 

Primær-

sediment 

Skjellsand      Noe 

Grus    Spor  Spor 

Sand 10 %   20 %  30 % 

Silt 40 %   40 %  30 % 

Leire       

Mudder 50 % 100 % 100 % 40 % 100 % 40 % 

Stein      Spor 

TM       

pH 7,15 / 7,17 7,31 / 7,24 7,29 7,16 / 7,08 7,28 7,27 / 7,41 

Eh (mV) 60 / 120 90 / 60 -90 40 / 55 -120 25 / -82 

Tilstand 1 1 2 2  / 3 2 1 / 2 

 

Glødetapet i sedimentet var moderat høyt til svært høyt med 8,25 – 18,07 %. Glødetapet er mengden 
organisk stoff som forsvinner ut som CO2 når sedimentprøver blir glødet, og er et mål for mengden 

organisk stoff i sedimentet. Det er vanligvis er 10 % eller mindre i sediment der det foregår normal 

nedbryting.  
 

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. Sedimentundersøkelsene bekrefter altså at 
Arnavågen har oksygenfattige forhold under prøvetaking. Innholdet av normalisert TOC var 54 - 98 

mg C/g og tilsvarer Miljødirektoratets tilstandsklasse V = "svært dårlig" for samtlige stasjoner (tabell 

10). 
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Tabell 10. Kornfordeling, tørrstoff, organisk innhold og TOC i sedimentet fra stasjon 1-6 fra 21. 
november 2013. Miljødirektoratets tilstand for totalt organisk karbon er markert med rød som viser 

tilstand V = "meget dårlig". 

Stasjon 1 

Leire & silt Sand Grus Tørrstoff Glødetap TOC Normalisert TOC 

62,8 % 34,9 % 2,3 % 45,1 % 9,28 % 48 mg/g 54,7 mg/g 

Stasjon 2 73,9 % 21,6 % 4,5 % 40,2 % 13,24 % 70 mg/g 74,7 mg/g 

Stasjon 3 81,2 % 12,8 % 6 % 23,4 % 18,07 % 95 mg/g 98,4 mg/g 

Stasjon 4 65,5 % 30,6 % 3,9 % 46,2 % 8,25 % 39 mg/g 45,2 mg/g 

Stasjon 5 68,1 % 27,3 % 4,6 % 34,5 % 9,63 % 48 mg/g 53,7 mg/g 

Stasjon 6 66,5 % 25,4 % 8,1 % 26,1 % 15,59 % 78 mg/g 84 mg/g 

 

 

BUNNFAUNA 

 

Stasjon 1 

 

Artsantallet i de to grabbene på stasjonen var relativt lave med 18 i både grabb A og B. Totalt 
artsantall var 23, mens gjennomsnittet for de tre grabbene ble 18 (tabell 11). Individantallet i de to 

grabbene var lave med 114 i grabb A og 111 i grabb B. Totalt individantall var 225, mens 

gjennomsnittet var 113. Verdiene for artsmangfold ved begge indekser lå innenfor tilstandsklasse 
"god" for begge grabber, deres gjennomsnitts- og stasjonsverdiene samt for begge nEQR-verdiene. 

Verdiene for Hurlberts indeks lå nær klasse "moderat" bortsett fra for stasjonsverdien og dennes 

nEQR-verdi. Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med lite dominans. 
 

Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "moderat" for begge enkeltgrabber, deres 

gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdiene for ISI-indeksen lå innenfor 

tilstandsklasse "god" for grabb B, stasjonsverdien og dennes nEQR-verdi. De to siste lå nær klasse 
"moderat". Grabb A, gjennomsnittsverdien og dennes nEQR-verdi lå i klasse "moderat". Verdiene for 

NSI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "moderat" for begge grabber samt gjennomsnitts- og 

stasjonsverdiene og deres nEQR-verdier. Verdiene for DI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "svært 
god" for begge grabber, deres gjennomsnitts- og stasjonsverdier og begge nEQR-verdiene. Verdiene 

for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle seks indekser lå innenfor tilstandsklasse "god" både for 

gjennomsnittsverdier, stasjonsverdier og samlet. 

 
Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Lagis koreni med 74 individer 

tilsvarende omtrent 33 prosent av totalt individantall (tabell 15). Arten er relativt 

forurensningstolerant, men kan også finnes på upåvirkede lokaliteter. 
 

Kombinasjonen lavt arts- og individantall, NQI1 og NSI-indeksverdier i tilstandsklasse «Moderat», 

artsmangfoldsverdier i klasse «God», ISI-indeksverdier dels iklasse «God», dels i «Moderat», verdier 
for DI-indeksen i tilstandsklasse «Svært god», en relativt forurensningstolerant arter som hyppigst 

forekommende og gjennomsnittsverdier for nEQR- verdiene samt samlet verdi for disse i 

tilstandsklasse «God» karakteriserer stasjon 1 i Arnavågen per 21. november 2013. Stasjonen synes 

best karakterisert ved tilstandsklasse «God», men nær klasse «Moderat». Den framstår dermed som 
nærmest upåvirket. 
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Tabell 11. Artsantall (S), individantall (N), NQI1-indeks, artsmangfold uttrykt ved Shannon-Wieners 
(H’) og Hurlberts indeks (ES100), jevnhetsindeks (J), H’max, ISI-indeks, NSI-indeks og DI-indeks i 

grabb A og B på stasjon 1 i Arnavågen 21. november 2013. Tilstandsklasser etter Anon 2013 i 

parentes. Hurlberts indeks er ikke oppgitt i situasjoner med under 100 individer. Gjennomsnittlig 
verdi for grabb A og B angitt som Ḡ, mens stasjonsverdien er angitt som Ṧ. Til høyre for begge 

sistnevnte kolonner finnes nEQR-verdiene for disse størrelsene. Nederst i nEQR-kolonnene finnes 

gjennomsnittet for nEQR-verdiene for samtlige indekser. I ruta nederst i tabellens venstre hjørne 
finnes gjennomsnittet av de to beregningene av indeksenes gjennomsnittlige nEQR som angir den 

samlede basis for stasjonens tilordnede tilstandsklasse. 

 

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

S 18 18 18 23 
 

  

N 114 111 113 225 
 

  

NQI1 0,615 (III) 0,566 (III) 0,591 (III) 0,597 (III) 0,544 (III) 0,553 (III) 

H’ 3,32 (II) 3,28 (II) 3,30 (II) 3,52 (II) 0,633 (II) 0,658 (II) 

J 0,8 0,79 0,8 0,78 
 

  

H’max 4,15 4,15 4,13 4,51 
 

  

ES100 17,3 (II/III) 17,5 (II/III) 17,4 (II/III) 18,7 (II) 0,605 (II/III) 0,620 (II) 

ISI 6,89 (III) 7,80 (II) 7,35 (III) 7,55 (II/III) 0,577 (III) 0,605 (II/III) 

NSI 17,5 (II) 17 ,4 (III) 17,5 (II) 17,5 (II) 0,500 (III) 0,500 (III) 

DI 0,01 (I) 0,00 (I) 0,00 (I) 0,00 (I) 1,00 (I) 1,00 (I) 

Samlet 0,650 (II)   0,643 (II) 0,656 (II) 

 

 

Stasjon 2 

 
Artsantallet i de to grabbene på stasjonen var lave med 15 og 19 arter henholdsvis i grabb A og B. 

Totalt artsantall var 28, mens gjennomsnittet for de tre grabbene var 17 (tabell 12). Individantallet i de 

to grabbene var lave med 50 og 41 individer i henholdsvis grabb A og B. Totalt individantall var 91, 

mens gjennomsnittet var 46. Verdiene for artsmangfold ved Shannon-Wieners indeks lå innenfor 
tilstandsklasse "god" for begge grabber, deres gjennomsnitts -og stasjonsverdiene samt for begge 

nEQR-verdiene. Jevhetsindeksen hadde verdier assosiert med svært lite dominans. 

 
Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "god" for begge grabber, deres gjennomsnitts- 

og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdiene for ISI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse 

"god" grabb A, stasjonsverdien og dennes nEQR-verdi. Verdiene for grabb B, gjennomsnittsverdien 
og dennes nEQR-verdi lå i klasse «Moderat». De to sistnevnte lå nær klasse "god". Verdiene for NSI-

indeksen lå innenfor tilstandsklasse "god" for begge grabber, deres gjennomsnitts -og stasjonsverdiene 

samt for begge nEQR-verdiene. Verdien for grabb B lå nær klasse "moderat". Verdiene for DI-

indeksen lå innenfor tilstandsklasse "god" for begge grabber, deres gjennomsnitts- og stasjonsverdiene 
samt for begge nEQR-verdiene. Verdien for grabb B lå nær klasse "moderat". Verdiene for 

gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle fem indekser lå innenfor tilstandsklasse "god" både for 

gjennomsnittsverdier, stasjonsverdier og samlet. 
 

Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Sca.libregma inflatum med 22 

individer tilsvarende omtrent 24 prosent av totalt individantall (tabell 15). Arten er moderat 

forurensningstolerant, men kan også finnes på upåvirkede lokaliteter.  
 

Kombinasjonen lave arts- og individantall, NQI1-indeks, artsmangfoldsverdier, NSI-og DI-

indeksverdier i klasse "god", verdier for ISI-indeksen dels i tilstandsklasse "god", dels i "moderat", en 
moderat forurensningstolerant art som hyppigst forekommende og gjennomsnittsverdier for nEQR-

verdiene samt samlet verdi for disse i tilstandsklasse "god" karakteriserer stasjon 2 i Arnavågen per 

21. november 2013. Stasjonen synes best karakterisert ved tilstandsklasse «God». Den framstår 
dermed som upåvirket. 
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Tabell 12. Artsindekser for grabb A og B på stasjon 2 i Arnavågen 21. november 2013. 
Tilstandsklasser etter Anon 2013 i parentes. Hurlberts indeks (ES100) er ikke oppgitt i situasjoner med 

under 100 individer. 

ST. 2 grabb A grabb B Ḡ Ṧ  nEQR Ḡ nEQR Ṧ 

S 15 19 17 28 
 

  

N 50 41 56 91 
 

  

NQI1 0,654 (II) 0,739 (II) 0,697 (II) 0,732 (II) 0,671 (II) 0,707 (II) 

H’ 3,34 (II) 3,84 (II) 3,59 (II) 4,08 (II) 0,666 (II) 0,720 (II) 

J 0,86 0,9 0,88 0,85 
 

  

H’max 3,88 4,27 4,08 4,8 
 

  

ES100 - - - - - - 

ISI 7,96 (II) 6,92 (II) 7,44 (III/II) 7,71 (II) 0,59 (III/II) 0,620 (II) 

NSI 21,4 (II) 20,9 (II/III) 21,2 (II) 21,2 (II) 0,648 (II) 0,648 (II) 

DI 0,35 (II) 0,44 (II/III) 0,39 (II) 0,39 (II) 0,671 (II) 0,671 (II) 

Samlet 0,661 (II)   0,649 (II) 0,673 (II) 

 

Stasjon 3 

 

Artsantallet i begge grabbene på stasjonen var lik 0. Individantallet i de to grabbene på stasjonen var 
lik 0. Verdier for NQI1-indeksen kunne ikke beregnes i og med at arts- og individantall var lik 0. 

Verdiene for artsmangfold ved Shannon-Wieners indeks var lik 0 for alle beregninger og dermed i 

tilstandsklasse "svært dårlig". Jevnhetsindeks kunne ikke beregnes i og med at artsantallet var lik 0. 
Verdiene for ISI-indeksen var lik 0 i og med at det ikke ble registrert noen arter på stasjonen. Den 

aktuelle verdien lå innenfor tilstandsklasse "svært dårlig". Verdiene for NSI-indeksen var lik 0 i og 

med at det ikke ble registrert noen arter på stasjonen. Den aktuelle verdien lå innenfor tilstandsklasse 
"svært dårlig". Verdier for DI-indeksen kunne ikke beregnes i og med at individantallet i de to 

grabbene var lik 0. Verdiene for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle tre beregnede indekser var 

lik 0 både for gjennomsnittsverdiene, stasjonsverdiene og deres gjennomsnitt. Verdiene lå dermed 

innenfor tilstandsklasse "svært dårlig". 
 

Det ble ikke registrert høyere bløtbunnsfauna på stasjon 3 i Arnavågen 21. november 2013. De 

indeksene som kunne beregnes på dette grunnlaget, Shannon-Wieners artsmangfoldsindeks samt ISI- 
og NSI-indeks klassifiserte stasjonen som liggende i tilstandsklasse "svært dårlig". Stasjonen synes 

riktigst karakterisert som "svært dårlig". 

 

Stasjon 4 
 

Artsantallet i de to grabbene på stasjonen var relativt lave med 32 og 24 arter i henholdsvis grabb A og 

B. Totalt artsantall var 40, mens gjennomsnittet lå på 28 (tabell 13). Individantallet i de to grabbene 
var relativt lave med henholdsvis 201 og 173 individer henholdsvis i grabb A og B. Totalt 

individantall var 374, mens gjennomsnittet var 187. Verdiene for begge artsmangfoldsindekser lå 

innenfor tilstandsklasse "god" for begge grabber og for grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier 
samt begge nEQR-verdiene. Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med moderat dominans. 

 

Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "god" for begge grabber og for grabbenes 

gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdiene for ISI-indeksen lå innenfor 
tilstandsklasse "god" for begge grabber og for grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge 

nEQR-verdiene. Verdiene for NSI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "god" for begge grabber og for 

grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdiene for DI-indeksen lå 
innenfor tilstandsklasse "svært god" for begge grabber og for grabbenes gjennomsnitts- og 

stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene.  Verdiene for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle 

seks indekser lå innenfor tilstandsklasse "god" både for gjennomsnittsverdier, stasjonsverdier og 
samlet. 
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Hyppigst forekommende gruppe på stasjonen var flerbørstemarkfamilien Syllidae (representert med 
sp. 2) med 150 individer tilsvarende omtrent 40 prosent av totalt individantall (tabell 15). 

 

Tabell 13. Artsindekser for grabb A og B på stasjon 4 i Arnavågen 21. november 2013. 
Tilstandsklasser etter Anon 2013 i parentes. Hurlberts indeks (ES100) er ikke oppgitt i situasjoner med 

under 100 individer. 

ST. 4 grabb A grabb B Ḡ Ṧ  nEQR Ḡ nEQR Ṧ 

S 32 24 28 40 
 

  

N 201 173 187 374 
 

  

NQI1 0,773 (II) 0,763 (II) 0,768 (II) 0,783 (II) 0,745 (II) 0,761 (II) 

H’ 3,76 (II) 3,14 (II) 3,45 (II) 3,66 (II) 0,650 (II) 0,673 (II) 

J 0,75 0,69 0,72 0,69 
 

  

H’max 5,01 4,55 4,79 5,3 
 

  

ES100 25,4 (II) 20,1 (II) 22,8 (II) 25,0 (II) 0,668 (II) 0,694 (II) 

ISI 7,68 (II) 8,63 (II) 8,16 (II) 7,9 (II) 0,663 (II) 0,641 (II) 

NSI 21,8 (II) 23,8 (II) 22,8 (II) 22,8 (II) 0,712 (II) 0,712 (II) 

DI 0,25 (I) 0,19 (I) 0,22 (I) 0,22 (I) 0,853 (I) 0,853 (I) 

Samlet 0,719 (II)   0,715 (II) 0,722 (II) 

 
Kombinasjonen relativt lavt arts- og individantall, NQI1-indeks, artsmangfold, ISI-indeks og NSI-

indeks i tilstandsklasse "god", verdier for DI-indeksen i klasse "svært god" og gjennomsnittsverdier 

for nEQR-verdiene samt samlet verdi for disse i tilstandsklasse "god" karakteriserer stasjon 4 i 
Arnavågen per 21. november 2013. Stasjonen synes best karakterisert ved tilstandsklasse "god". Den 

framstår dermed som upåvirket. 

 

Stasjon 5 

 

Artsantallet i de to grabbene på stasjonen var svært lave med 1 for grabb A og 0 for grabb B. Totalt 

artsantall var 1 med ett individ av muslingen Abra nitida i grabb A, mens gjennomsnittet for de to 
grabbene også ble beregnet til 1. Individantallet i de to grabbene var svært lavt med 1 for grabb A og 0 

for grabb B. Totalt individantall var 1, mens gjennomsnittet også ble beregnet til 1. Verdiene for 

artsmangfold ved Shannon-Wieners indeks var lik 0 for alle beregninger og dermed i tilstandsklasse 
"svært dårlig". Jevnhetsindeks kunne ikke beregnes i og med at artsantallet var lik 1. 

 

Verdier for NQI1-indeksen kunne ikke beregnes i og med at arts- og individantall var lik 1. Verdiene 

for ISI-indeksen i grabb A var lik 5,84 i og med at dette er ISI-verdien for den eneste arten som ble 
funnet i prøven. Den aktuelle verdien lå innenfor tilstandsklasse "dårlig". Dette ga beregnede verdier 

innenfor klasse "svært dårlig" og "dårlig" for henholdsvis gjennomsnitt og stasjonsverdi samt for deres 

nEQR-verdier. Verdien for ISI-indeksen i grabb B var lik 0. Verdiene for NSI-indeksen i grabb A var 
lik 21,96 i og med at dette er NSI-verdien for den eneste arten som ble funnet i prøven. Den aktuelle 

verdien lå innenfor tilstandsklasse "god". Dette ga beregnede verdier innenfor klasse "dårlig" for 

gjennomsnitt og tilhørende nEQR-verdi, mens stasjonsverdien og dennes nEQR-verdien lå i klasse 
"god". Verdien for NSI-indeksen i grabb B var lik 0. Verdiene for DI-indeksen lå innenfor 

tilstandsklasse "svært dårlig" for begge grabber, deres gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge 

nEQR-verdiene. Verdiene for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle tre beregnede indekser lå 

innenfor tilstandsklasse "svært dårlig" både for gjennomsnittsverdiene, stasjonsverdiene og deres 
gjennomsnitt.  

 

Eneste registrerte art på stasjonen var muslingen Abra nitida, som var representert med ett individ i 
grabb A. Det ble funnet kun en art på stasjon 5 i Arnavågen 21. november 2013, muslingen Abra 

nitida med ett individ.  

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1891 37 

De indeksene som kunne beregnes på dette grunnlaget, Shannon-Wieners artsmangfoldsindeks samt 
ISI- og NSI-indeks, klassifiserte stasjonen som liggende i tilstandsklasse "svært dårlig", "dårlig" eller 

"god". Gjennomsnittsverdier for nEQR-verdiene samt samlet verdi for disse lå i tilstandsklasse "svært 

dårlig". Stasjonen synes riktigst karakterisert som liggende i tilstandsklasse "svært dårlig". 
 

Stasjon 6 

 
Artsantallet i de to grabbene på stasjonen var svært lave med henholdsvis 4 og 5 arter i grabb A og B. 

Totalt artsantall var 5, samtidig somgjennomsnittet for de tre grabbene også var 5 (tabell 14). 

Individantallet i de tre grabbene var lave til svært lave med henholdsvis 108 og 49 individer i 

henholdsvis grabb A og B. Totalt individantall var 157, mens gjennomsnittet var 79. Verdiene for 
Shannon-Wieners artsmangfoldsindeks lå innenfor tilstandsklasse "moderat" for begge grabber og 

deres gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdien for begge enkeltgrabber 

og gjennomsnittet lå nær klasse "dårlig". Verdien for Hurlberts indeks i grabb A lå i grenseområdet 
mellom tilstandsklassene "dårlig" og "svært dårlig". Dette gjaldt også stasjonsverdien, mens verdien 

for gjennomsnittet lå innenfor klasse "svært dårlig". Verdien for nEQR-verdiene lå i samme klasse 

somstørrelsene de representerte. Jevhetsindeksen hadde verdier assosiert med lite dominans. 

 
Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "dårlig" for begge grabber og for grabbenes 

gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdien for grabb B lå nær klasse 

"svært dårlig". Verdiene for ISI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "svært dårlig" for begge grabber 
og for grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdiene for NSI-

indeksen lå innenfor tilstandsklasse "dårlig" for begge grabber og for grabbenes gjennomsnitts- og 

stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene bortsett fra for grabb A, der den lå i klasse "moderat" men 
nær "dårlig". Verdiene for DI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse "svært god" for begge grabber og 

for grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdiene for 

gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle seks indekser lå innenfor tilstandsklasse "dårlig" både for 

gjennomsnittsverdier, stasjonsverdier og samlet. 
 

Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Chaetozone setosa, som fantes med 

157 individer tilsvarende 37 prosent av totalt individantall. Arten er relativt forurensningstolerant, men 
kan også forekomme på upåvirkede lokaliteter. 

 

Tabell 14. Artsindekser for grabb A og B på stasjon 6 i Arnavågen 21. november 2013. 
Tilstandsklasser etter Anon 2013 i parentes. Hurlberts indeks (ES100) er ikke oppgitt i situasjoner med 

under 100 individer. 

ST. 6 grabb A grabb B Ḡ Ṧ  nEQR Ḡ nEQR Ṧ 

S 5 4 5 5 
 

  

N 108 49 79 157 
 

  

NQI1 0,362 (IV) 
0,315 

(IV/V) 
0,339 (IV) 0,345 (IV) 0,232 (IV) 0,239 (IV) 

H’ 1,97 (III/IV) 1,96 (III/IV) 1,97 (III/IV) 2,10 (III) 0,413 (III) 0,436 (III) 

J 0,85 0,98 0,92 0,9 
 

  

H’max 2,32 2 2,14 2,33 
 

  

ES100 5,00 (IV/V) - 2,50 (V) 5,00 (IV/V) 0,1 (V) 0,2 (IV/V) 

ISI 3,90 (V) 3,30 (V) 3,60 (V) 3,90 (V) 0,16 (V) 0,17 (V) 

NSI 15,2 (III/IV) 13,3 (IV) 14,3 (IV) 14,6 (IV) 0,372 (IV) 0,384 (IV) 

DI 0,02 (I) 0,36 (II) 0,15 (I) 0,15 (I) 0,90 (I) 0,90 (I) 

Samlet 0,376 (IV)   0,363 (IV) 0,388 (IV) 
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Kombinasjonen svært lavt artsantall, lavt til svært lavt individantall, NQI1- og NSI-indeks stort sett i 
tilstandsklasse "dårlig", artsmangfoldsverdier dels i klasse "moderat", dels i klasse "dårlig" og "svært 

dårlig", ISI-indeks i klasse "svært dårlig", verdier for DI-indeksen stort sett i tilstandsklasse "svært 

god", en relativt forurensningstolerant art som hyppigst forekommende og gjennomsnittsverdier for 
nEQR-verdiene samt samlet verdi for disse i tilstandsklasse "dårlig" karakteriserer stasjon 6 i 

Arnavågen 21. november 2013. Stasjonen synes best karakterisert ved tilstandsklasse "dårlig" med 

spredning til både klasse "moderat" og "svært dårlig". Den framstår dermed som tydelig påvirket. 
 

Tabell 15. Prosentvis fordeling av dominerende bunndyrarter ved stasjon 1, 2, 4, 5 og 6 i Arnavågen 

21. november 2013. På stasjon 3 var det ingen dyr. 

ST. 1 % kum %  ST. 2 % kum % 

Lagis koreni 32,60 % 32,6 %  Sca.libregma inflatum 24,18 % 24,2 % 

Abra nitida 11,45 % 44,1 %  Lagis koreni 9,89 % 34,1 % 

Tubificoides sp. 7,05 % 51,1 %  Thyasira spp. 7,69 % 41,8 % 

Thyasira flexuosa 6,61 % 57,7 %  Amphiura filiformis 6,59 % 48,4 % 

Amphipoda sp. 2  5,29 % 63,0 %  Spionidae sp. 5,49 % 53,8 % 

Gari fervensis 5,29 % 68,3 %  Goniada maculata 5,49 % 59,3 % 

Amphipoda sp. 1 4,85 % 73,1 %  Myriochele c.f. oculata 4,40 % 63,7 % 

Mya trunca.ta 3,96 % 77,1 %  Glycera sp. 4,40 % 68,1 % 

Spisula elliptica. 3,96 % 81,1 %  Echinoca.rdium cordatum 4,40 % 72,5 % 

Dorviellidae sp. 3,96 % 85,0 %  Ampharete 2,20 % 74,7 % 

       

ST. 4 % kum %  ST. 5 % kum % 

Syllidae sp. 2 40,11 % 40,1 %  Abra nitida 100,00 % 100,0 % 

Leptopentacta elongata 10,16 % 50,3 %     

Diplocirrus glaucus 7,22 % 57,5 %  ST. 6 % kum % 

Philine sp. 4,81 % 62,3 %  Chaetozone c.f. setosa 36,94 % 36,9 % 

Lagis koreni  3,74 % 66,0 %  Corbula gibba 24,20 % 61,1 % 

Thyasira spp. 3,21 % 69,3 %  Lagis koreni  19,11 % 80,3 % 

Sca.libregma inflatum 2,67 % 71,9 %  Tubificoides sp. 15,29 % 95,5 % 

Myriochele c.f. oculata 2,14 % 74,1 %  Thyasira flexuosa 4,46 % 100,0 % 

Golfingia sp. 2 2,14 % 76,2 %     

Amphiura filiformis 1,87 % 78,1 %     

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Faunastruktur uttrykt i 
geometriske klasser for 

bunndyrstasjon ved Ankerløkken 16. 

juli 2013. Antall arter langs y-aksen 
og geometriske klasser langs x-

aksen. 
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OPPSUMMERING SEDIMENTUNDERSØKELSE 
 

Sedimentet i Arnavågen hadde lavt arts- og individantall. Sedimentet grunnere enn 12 m dyp synes 

best karakterisert ved tilstandsklasse "god", mens sedimentet i dypere lag var livløst og dermed best 
karakterisert ved tilstandsklasse "svært dårlig". Stasjon 6 ble tatt i overgangssonen og havnet i 

tilstandsklasse "dårlig". Med hensyn på bunndyr framstår sedimentet i Arnavågen som upåvirket i de 

grunnere områdene, mens det framstår som tydelig påvirket dypere enn 12 m.  
 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 
 

En oppsummering av verdiene for de ulike deltemaene er vist i tabell 16.  
 

Tabell 16. Oppsummering av verdier for biologisk mangfold for tiltaks- og influensområdet i 

Arnavågen.  

Verdivurdering  
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Rødlistearter Oter (VU) og ål (CR) ----------------------------- 

Akvatisk biologisk mangfold  

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

Elveløp (NT).  
----------------------------- 

Fisk og 

ferskvannsorganismer 
Det er gode bestander av laks og sjøørret i Storelva ----------------------------- 

Samlet Stor verdi ----------------------------- 

Marint biologisk mangfold 

Naturtyper Naturlig oksygenfattig fjord (B) og terskelområde (C)  ------------------------------ 

Artsmangfold Vanlige arter og spesielle artsammensetninger  ------------------------------ 

Samlet Middels verdi ------------------------------ 
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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 I ANLEGGS- OG DRIFTSFASE 
 

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

Virknings- og konsekvensvurderingen for de to utfyllingsalternativene er begrunnet ut fra disse 
generelle vurderingene. 

 

VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

 Tilførsel av steinstøv og sprengstoffrester til sjø og elv ved utfyllingsarbeidet 

 Oppvirvling av stedegne finsediment med risiko for spredning av miljøgifter 

 

Utsprengte steinmasser som blir fylt i sjø vil medføre et avrenningspotensiale for både steinstøv og 

sprengstoffrester. Makroalgesamfunn vil kunne være utsatt for nedslamming på grunnområder, ved 

redusert mulighet for feste og dermed hindret spiring av små makroalge-rekrutter (Moy mfl. 2008). 
Det vil også kunne være små negative virkninger for fisk som oppholder seg i området, men de vil i 

hovedsak kunne svømme vekk fra området. I tillegg vil steinstøv og sprengstoffrester kunne påvirke 

makroalge- og taresamfunn negativt siden de er følsomme for sedimentasjon og tilslamming som 
reduserer festet til algen og kan hindre spiring av små rekrutter. 

 

Avrenning fra, og utvasking av, slike sprengsteinfyllinger kan også resultere i tilførsel av 
sprengstoffrester som ammonium og nitrat i ofte relativt høge konsentrasjoner (Urdal 2001; Hellen 

mfl. 2002). Dersom sprengstoffrester finnes som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave 

konsentrasjoner medføre giftvirkninger for dyr som lever i vannet. Andelen ammoniakk kommer an på 

bl.a. temperatur og pH, men vil sjelden bli så høy at det kan medføre dødelighet for fisk.  

 

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

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

eventuelle miljøgifter er bundet. 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.  
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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.   
 

VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

 Arealbeslag/tap av leveområde 

 Effekter av endret strøm- og utskiftingsforhold 

 
En utfylling i sjø medfører direkte arealbeslag og tap og fullstendig endring 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.  

 
Utfyllinger i sjø og strandsone vil generelt kunne gi endringer i strøm- og utskiftningsforhold. Slike 

endringer kan påvirke artssammensetninger ved å gi endrete livsbetingelser i et område, f. eks. ved å 

endre strømhastighet og strømretning, og endre tilstrømning av ferskvann. Beregninger av virkning på 
utskiftingsforholdene i Arnavågen er gjort i kapittelet nedenfor.  

 

BEREGNING AV VIRKNING PÅ VANNUTSKIFTINGSFORHOLD 
 

De to utfyllingsalternativene vil kunne ha påvirkning i utskiftingsforholdene i Arnavågen. Dette er 
forsøkt beregnet i Fjordmiljømodellen (Stigebrandt, 2001) (tabell 14) som benytter målt 

oksygenminimum som input i modellen, og modellerer eventuelle endringer ved de to 

utfyllingsalternativene. Ideelt sett burde man målt hydrografi en gang i måneden for å få et mer 
nøyaktig mål på oksygenforbruk i fra det tidspunktet bunnvannfornyelse inntrer og fram til neste 

utskifting. Dette fordi vi ikke vet hvor ofte en slik bunnvannfornyelse inntrer. Som input i modellen 

benyttes det målte oksygenminimum på 0,03 ml O/l i bassengvannet i Arnavågen. 
 

Tabell 17. Teoretisk beregnet “naturlige” vannutskiftingsforhold i Arnavågen med dagens situasjon 

før utfylling samt utfyllingsalternativ 1 og 2. Benyttet oksygenminimum i bassengvannet er 0,03 ml 

O/l. Tallene er hentet fra modellen “Fjordmiljø” (Stigebrandt 2001).   
 

Arnavågen Oppholdstid 

overflatevann 

(døgn) 

Oksygenforbruk 

i dypvannet 

(ml O/liter/måned) 

Tidsintervall til 

oksygenfrie 

forhold i 
dypvannet 

(måneder) 

Tidsintervall 

til utskifting 

av dypvannet 
(måneder) 

Fyllingstid for 

bassengvannet 

(døgn) 

Uten utfyllling 1,77 0,95 6,32 6,28 1,74 

Alt 1 1,73 0,938 6,4 6,37 1,76 

Alt 2 1,66 0,899 6,68 6,64 1,82 

 
Beregninger viser at oksygenforbruket i dypvannet vil gå noe ned ved begge utfyllingsalternativene, 

siden volumet av bassengvannet under terskeldyp blir mindre. Dette henger sammen med at 

overflatearealet innenfor terskelen reduseres og område hvor primærproduksjon kan foregå blir 
redusert, dette kan forårsake et redusert bidrag av næringsstoff og oksygenforbruk i bassengvannet 

under terskeldyp. Siden oksygenforbruket blir noe redusert, økes også tidsintervallet før oksygenfrie 

forhold i dypvannet oppstår med henholdsvis ca. 3 (alternativ 1) og 11 (alternativ 2) døgn ved de to 
utbyggingsalternativene. Følgelig øker også tiden før bunnvannfornyelse inntrer med henholdsvis ca. 3 

og 11 døgn ved de to utbyggingsalternativene.  

 

De teoretisk beregnete virkningene er relativt moderate for begge utbyggingsalternativene, og 
utskiftingsforholdene i Arnavågen vil i all hovedsak bli uendret. Det må poengteres at dette er 

teoretiske beregninger, som i liten grad er basert på empiriske data. Sannsynligvis bidrar de organiske, 

terrestriske tilførslene fra Storelva i større grad til økt okygenforbruk i bassengvannet i Arnavågen enn 
det som er beregnet ved hjelp av Fjordmiljømodellen.  
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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. 

 

RØDLISTEARTER 

 
Det er ikke ventet at mulige klimaendringer lokalt vil få konsekvenser for eventuelt forekommende ål 

(CR) eller oter (VU) i området.  

 

 0-alternativet vil ha ubetydelig konsekvens (0) på rødlistearter. 

 

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 15 til 15 % 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 om sommeren.  

 
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. 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. 

 

Fisk og ferskvannsbiologi 
Redusert snømengde og lengde på snøsesongen og generelt økende temperaturer, vil føre til at 

forholdene for fisk endrer seg noe.  
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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 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  

 

VIRKNINGER AV ALTERNATIV 1 
 

RØDLISTEARTER 

 

Det er ikke ventet at alternativ 1 for utfylling vil få betydelige konsekvenser for eventuelt 
forekommende ål, men det er ventet at det kan ha ubetydelig til liten negativ virkning for oter i 

området ved at aktuelle leve- og næringsområder for arten blir berørt, i tillegg til eventuelle 

forstyrrelser i anleggsperioden. Oter er imidlertid i klar framgang i regionen. 

 

 Stor verdi og ubetydelig til liten negativ virkning gir ubetydelig til liten konsekvens (0/-) for 

rødlistearter. 

 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD  
 

Spredning av steinstøv 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 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.  
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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 på siden av utløpsosen vil vannstrømmen fra Storelva bli noe mer rettet 
innerst i Arnavågen. Laks som kommer tilbake for å vandre opp i Storelva har funnet tilbake fra havet, 

vandret inn Sørfjorden og Arnavågen, 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 

problemer med å finne opp i Storelva. 
 

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, går den raskt på elva 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 verdifulle lokaliteter vurderes det å ikke 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 
 

Spredning av miljøgifter i sedimentet ventes å ha tilnærmet ingen virkning på biologisk mangfold i 

Arnavågen, da det er påvist tilstandsklassene I og II på ti prøvetakningsstasjoner i tiltaksområdet 
(vedlegg 3 og 4), som indikerer lite forurensning. Men prøvene inneholdt også høye konsentrasjoner 

av tributyltinn (TBT) og PCB, og virkningen justeres derfor opp til liten negativ.  

 
Spredning av steinstøv i anleggsfasen vurderes å ha liten til middels negativ virkning på naturtypene i 

form av tilslamming, som kan bli betydelig pga. dårlige utskiftningsforhold. Sediment og steinstøv kan 

også gi skadevirkninger på gjellene til voksne fisk, som omtalt under akvatisk biologisk mangfold.  

 
Det beslaglagte arealet vil endre det naturlige habitatet fullstendig, men mye av strandsonearealet i 

tiltaksområdet for alternativ 1 er konstruert. Habitatet vil relativt raskt kunne rekoloniseres med 

naturlig påslag av vanlige forekommende arter hvor det er hardbunnsubstrat, men trolig med en annen 
artssammensetning. Der utfyllingen berører dypere sjøområder med sand og grus, vil naturtypene bli 

fullstendig endret. Endrete strømforhold i sjøområdet Arnavågen som følge av at elveutløpet 

forlenges, er beregnet å ikke ha påvirkning på oksygen-, strøm- og utskiftningssforhold. 
 

Tiltaket vurderes å ha liten til middels negativ virkning i anleggsfasen og liten negativ virkning i 

driftsfasen for marint biologisk mangfold.  

 

 Middels verdi og liten til middels negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens (-/--

) for marint biologisk mangfold i anleggsfasen. 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for marint biologisk 

mangfold i driftsfasen.  
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VIRKNINGER AV ALTERNATIV 2 
 

RØDLISTEARTER 

 

Det er ikke ventet at alternativ 2 for utfylling vil få betydelige konsekvenser for eventuelt 
forekommende ål, men det kan ha ubetydelig til liten negativ virkning for oter i området.  

 

 Stor verdi, ubetydelig til liten negativ virkning gir ubetydelig til liten konsekvens (0/-) for 

rødlistearter. 

 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD  

 

Virkningene på akvatisk miljø er ventet å være omtrent like for de to alternativene. 
 

 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 

 

Utfylling etter alternativ 2 vil medføre de samme virkningene på spredning av miljøgifter, strømning-, 
utskiftnings- og oksygenforhold og skadevirkninger på fisk, men i noe større grad enn det som er gjort 

rede for under alternativ 1.  

 
Tiltaksområdet for alternativ 2 utgjør et stort område med både konstruert og tilnærmet urørt 

strandsone. Virkningen av arealbeslagene vil derfor bli noe mer negative enn alternativ 1, særlig for 

områdene med sand og grus i strandsonen, der naturtypen vil gå tapt. I alternativ 2 vil det også tilføres 
mer stein ved utfylling som vil rulle ned og berøre dypere sjøområder. Driftsfasen vil på kort sikt 

kunne ha middels til stor negativ virkning på marine naturtyper og biologisk mangfold hvor det skal 

fylles i sjø. 

 
For influensområdet i alternativ 2 vil tiltaket ha middels til stor negativ virkning i driftsfase og middels 

negativ virkning i anleggsfasen. 

 

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

biologisk mangfold i anleggsfasen. 

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

marint biologisk mangfold i driftsfasen.  
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OPPSUMMERING AV VERDI, VIRKNING OG KONSEKVENS 

I tabell 18 og tabell 19 er det gjort en oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for det 
biologiske mangfoldet ved en utfylling i Arnavågen, alternativ 1 og alternativ 2.  

Tabell 18. Oppsummering av verdier, virkning og konsekvens av alternativ 1, Arnavågen. 

                                       Verdi 
                                            Liten     Middels        Stor 

       Virkning (omfang) 
   Stor negativ           Liten / ingen              Stor positiv 

     Konsekvens 

anlegg  

Rødlistearter 

drift 

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

--------------------------------------------------- 
Ubetydelig  til liten 

neg.  (/-0) 

--------------------------------------------------- 
Ubetydelig  til liten 

neg.  (/-0) 

anlegg  

Akvatisk  

drift 

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

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

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

anlegg  

Marint  

drift 

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

--------------------------------------------------- 
Liten til middels 

negativ (-/--) 

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

Tabell 19. Oppsummering av verdier, virkning og konsekvens av alternativ 2, Arnavågen. 

                                       Verdi 
                                              Liten     Middels        Stor 

       Virkning (omfang) 
   Stor negativ           Liten / ingen              Stor positiv 

     Konsekvens 

anlegg  

Rødlistearter 

drift 

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

--------------------------------------------------- 
Ubetydelig til liten 

neg. (0/-) 

--------------------------------------------------- 
Ubetydelig til liten 

neg.  (0/-) 

anlegg  

Akvatisk  

drift 

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

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

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

anlegg  

Marint  

drift 

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

--------------------------------------------------- 
Middels negativ  

(--) 

--------------------------------------------------- 
Middels negativ  

(--) 

 
 

RANGERING AV ALTERNATIVENE 
 

Alternativene for utfylling i Arnavågen er rangert i tabell 20, som viser at alternativ 2 er noe mer 

negativ enn alternativ 1, og da kun for deltemaet marint biologisk mangfold.  
 

Tabell 20. Oppsummering av konsekvens og rangering av alternativene for utfylling i Arnavågen.   

 
Konsekvens 

Alternativ 1 

Konsekvens 

Alternativ 2 

anlegg 

Rødlistearter 

drift 

Ubetydelig til liten negativ (0/-) Ubetydelig til liten negativ (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ (0/-) Ubetydelig til liten negativ (0/-) 

anlegg 

Akvatisk  

drift 

Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 

Liten negativ (-) Liten negativ (-) 

anlegg 

Marint  

drift 

Liten til middels negativ (-/--) Middels negativ (--) 

Liten negativ (-) Middels negativ (--) 

Rangering 1 (minst) 2 (mest) 
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SAMLET BELASTNING (NML § 10) 
 
I Naturmangfoldlovens § 10 står det at «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.» Vi er ikke kjent med at det foreligger 

andre eller tilsvarende omsøkte planer i de nærliggende områdene. Indre deler av naturmiljøet i 
Arnavågen og nedre deler av Storelva er sterkt preget av urbanisering. Den samlete belastningen på 

influensområdet er allerede stor og det planlagte tiltaket vurderes å medføre en marginal økt belastning 

på økosystemet i alternativ 1 og en moderat økning i belastning i alternativ 2.  

 
 

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 en eventuell utfylling i Arnavågen.  
 

AKVATISK BIOLOGISK MANGFOLD 
 

Anleggsarbeidet bør ikke utføres i smoltutvandringsperioden på våren (april-juni), og under 
oppvandringsperioden for voksen laks senere på sommeren og høsten. Dersom arbeidet gjennomføres 

vinterstid (oktober-mars), vil de negative konsekvensene på laks og sjøørret bli ubetydelige. 

 

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. Avbøtende tiltak vil sørge for at omfanget av spredning av forurenset 

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

 
 

OM USIKKERHET 
 

I henhold til dokumentasjon av aktuelle tema innenfor biologisk mangfold skal også graden av 

usikkerhet i vurderingene diskuteres.  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 
 

Feltarbeidet i sjø ble utført like etter vekstsesongen, men en fikk likevel god oversikt over det 
biologiske mangfoldet. Samlet vurderes usikkerheten tilknytt til kartlegging av flora og naturtyper i 

området som liten. Potensialet for funn av ytterligere rødlistearter i tiltaksområdet vurderes som lite.  

 

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.  
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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. 
 

Samlet vurderes det å være lite usikkerhet tilknyttet vurderingene av virkning og konsekvens for 

biologisk mangfold i denne rapporten. 
 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 

Uni Miljø Sam-Marin har utført flere målinger i Arnavågen fra slutten av 1970-tallet til 2011 som 
viser at det skjer en bunnvannsutskiftning og at bunnvannet ikke er permanent anoksisk. Målingene 

antyder at det sannsynligvis skjer tilnærmet årlige utskiftinger på vinteren, mens våre målinger fra 

januar 2014 viste at det ennå ikke hadde skjedd denne vinteren. Som grunnlag for mer sikre 
vurderinger av tiltakets virkning på utskiftingsforholdene i Arnavågen, kan det utføres supplerende 

hydrografimålinger gjennom et år. Usikkerheten tilknyttet virknings- og konsekvensvurderingen 

vurderes likevel å være liten.  

 
Utover dette, er det ikke nødvendig med tilleggsinformasjon, for å kunne ta stilling til de to 

utfyllingsalternativene i Arnavågen.   
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VEDLEGG 
 
Vedlegg 1. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved befaring av littoralsonen 

(L) og sublittoralsonen (S) for Arnavågen i Bergen kommune 24. oktober 2013. Prøvetaking og 

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

 Arnavågen   

 St. 1 (S) St. 1 (L) St. 2 (S) St. 2 (L) 

CHLOROPHYTA – grønnalger   
Ulva intestinalis 1 3 3 3 

Prasiola stripiata 2  1  

Cladophora rupestris  2   

RHODOPHYCEA –rødalger   

Hildebrandia rubra  3 3-4 3 2 

PHAEOPHYCEAE – brunalger   

Ectoca.rpales    2 
Asperococcus fistulosus    + 

Fucus vesicuolsus 3 + 3 3 

Ascophyllum nodosum   1 2 

FAUNA -dekning     

Mytilus edulis 1    

FAUNA - antall     
Amphipoda indet. + + +  

Semibalanus balanoides    1-2 

Spirorbis spirorbis    2 

Littorina littorea  2  2 
Tubularia cf. indivisa  1  1 

Palaemonoidea  +   

 
Vedlegg 2. Oversikt over bunndyr funnet i sediment i tiltaksområdet i Arnavågen den 24. oktober 

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

fire stasjoner og én prøve på to stasjoner. * = fauna utelatt fra statistikk. Dyrene er artsbestemt av 

Christiane Todt, Rådgivende Biologer AS. 
 

Arnavågen 24. oktober 2013 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 

  A B A B  A B  A B 

ANTHOZOA (koralldyr) 
Virgularia tuberculata  2         

NEMATODA (rundormer) 
Nematoda indet.* 108 1000 30 30 4 20 30 2 1000 600 

NEMERTEA (slimormer) 
Nemertea sp.1 ("Cerebratulus") 1 1     2    
Nemertea sp. 2 ("Micrura") 2  1 1  4     

Nemertea sp. 3 ("Lineus") 1  1   3     

PRIAPULIDA (priapulider) 
Priapulus sp.    1   1    

SIPUNCULA (stjerneormer) 
Golfingia sp.1      3     

Golfingia sp. 2 (2-farget)      4 4    

Sipunculus c.f. nudus       5    

Phascolion strombi       1    

POLYCHAETA (flerbørstemarker) 
Ampharete    2   3    

Ampharetidae sp.       1    
Ca.pitella ca.pitata 2     1     

Chaetozone c.f. setosa         48 10 
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Cirratulidae sp.      1     
Diplocirrus glaucus    2  9 18    

Dorviellidae sp. 6 3         

Glycera sp.  2 4        

Goniada maculata    5  1 6    

Goniadidae sp.       1    

Oxydromus flexuosus 5 3         

Kefersteinia c.f. cirrata      2 2    

Lagis koreni (syn. Pectinaria) 39 35 8 1  9 5  16 14 

Lumbrineris cf. latreilli 1          

Maldanidae sp.      1     

Myriochele c.f. oculata    4  3 5    
Phyllodoce sp.    1       

Pista sp.      2 1    

Polychaeta indet (fragmenter)*   2 2 2    6  

Polynoidae sp.   2   5 2    

Sca.libregma inflatum   14 8  3 7    

Spionidae sp.      4     

Spionidae sp. (Marenzellaria?)   5        

Streblosoma c.f. bairdi   1        

Syllidae sp. 2      70 80    

Syllidae sp.1   2        

OLIGOCHAETA (fåbørstemarker) 
Tubificoides sp.  16  1     8 16 

MOLLUSCA. (bløtdyr) 
Abra nitida 10 16      1   

Arctica. islandica.       1    

Chaetoderma nitidulum      2 3    

Corbula gibba 1 1 1   4   29 9 

Cylichna c.f. cylindracea      1 1    

Gari fervensis 11 1         

Mangelia attenuata      1     

Modiolus modiolus (juvenil)  3         

Mya trunca.ta 1 8 1        

Mysia undata  1         
Philine sp.    1  12 6    

Polynices ca.tenus      5     

Retusa trunculata      3     

Spisula elliptica. 4 5         

Thyasira flexuosa 12 3    4   7  

Thyasira spp.   3 4  8 4    

CRUSTACEA (krepsdyr)  

Amphipoda sp. 1 (red eyes) 5 6         

Amphipoda sp. 2 (black eyes) 7 5         

Amphipoda sp. 3 ("no" eyes) 2 2         

Amphipoda - Gammaridae    1       

Ca.prellidae sp.* 1    1      
Diastyloides serratus 4   2       

Pontophilus norvegicus    1       

PYCNOGONIDA (havedderkopper) 
Anoplodactylus petiolatus    1       

ECHINODERMATA (pigghuder) 
Amphiura filiformis   3 3  5 2    

Echinoca.rdium cordatum   3 1       

Leptopentacta elongata  1    26 12    

Ocnus lacteus      1     

Ophiura albida   1        

Ophiura ophiura    1  2     
Psolus phantapus      1     

TUNICA.TA (kappedyr) 
Ascidiacea (koloni) 2          

Ascidiacea (solitær)      1     
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Vedlegg 3: Tabell over analyseresultat på ulike stasjoner i tiltaksområdet i Arnavågen utført av Multiconsult i 

2013, kart over stasjonene er som vist i vedlegg 4 (Pers. kom. Solveig Lone, Multiconsult AS). 
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Vedlegg 4: Kart over10 prøvestasjoner for miljøgifter i tiltaksområdet i Arnavågen utført av Multiconsult i 
2013 (Pers. kom. Solveig Lone, Multiconsult AS). 

 

 
 


