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Forside: 
Øverst: Brakkvannsdeltaet ved Ankerløkken er utformet der elva Jølstra munner ut i Førdefjorden. 

Nederst: På de åpne mudderflatene vokser blant annet pusleplantene stilkvasshår (VU) og firling 

(VU). Foto: Ole Kristian Spikkeland. 
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FORORD  

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Nordplan AS avd. Førde, utført en supplerende kart-

legging av tema terrestrisk biologisk mangfold ved Ankerløkken i Førde kommune. Her planlegger 

Ankerløkken Eigedom AS en utfylling ved eksisterende industriområde i utløpet av Jølstra til Førde-
fjorden.  

 

Rådgivende Biologer AS har tidligere verdi- og konsekvensvurdert akvatisk og marint biologisk 

mangfold i tilknytning til det planlagte tiltaket ved Ankerløkken (Tverberg mfl. 2014). I nevnte 
rapport ble også tema terrestrisk biologisk mangfold behandlet, men kun basert på foreliggende 

informasjon – uten feltundersøkelser.  

 
Vurderingene av tema terrestrisk biologisk mangfold i foreliggende rapport baserer seg både på 

eksisterende kunnskap og på feltarbeid utført av cand.real. Ole Kristian Spikkeland den 25. august 

2014. Et hovedformål har vært å undersøke status til ulike pusleplantearter som tidligere har vært 

registrert ved Ankerløkken. Pusleplanter er en samlebetegnelse på meget små urter og grasaktige 
plantearter, hovedsaklig ettårige, som er knyttet til åpne mudderflater som oversvømmes jevnlig. 

Blomstringen skjer seint i vekstsesongen. Dr.scient. Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS, har 

bistått ved artsbestemmelse av innsamlet botanisk materiale, mens cand.scient. Linn Eilertsen, Rådgiv-
ende Biologer AS, har utarbeidd temakart.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Nordplan AS ved Arvid Tveit for oppdraget.  

 
Bergen, 8. september 2014 
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SAMMENDRAG  

 
Spikkeland, O.K. 2014.  

Utfylling i sjø ved Ankerløkken, Førde kommune – supplerende kartlegging av terrestrisk 

miljø. Rådgivende Biologer AS, rapport 1938, 25 sider. ISBN 978-82-8308-096-4. 
 

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

terrestrisk biologisk mangfold ved Ankerløkken i Førde kommune, hvor det planlegges utfylt et om 
lag 29 500 m² område av Førdefjorden, vest for nåværende industriområde på Ankerløkken nær Førde 

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

 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «godt» (§ 8), slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til 

anvendelse (§ 9). Beskrivelsen av naturmiljøet og naturens mangfold tar også hensyn til de samlete 
belastingene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Det er beskrevet 

avbøtende tiltak slik at skader på naturmangfoldet så langt mulig blir avgrenset (§ 12). 

 

VERDIVURDERING  

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Pusleplantene stilkvasshår (VU), firling (VU) og dvergsivaks (NT) er registrert langs strandsonen vest 
for Ankerløkken. Det er også påvist flere rødlistede fuglearter i influensområdet: Vipe (NT), storspove 

(NT), strandsnipe (NT), hettemåke (NT), fiskemåke (NT), makrellterne (VU), lomvi (CR), stær (NT) 

og bergirisk (NT). Det er ikke kjent om noen av artene hekker i området. Ved utløpet av Jølstra i 
Førdefjorden, og litt sørøst for influensområdet, er det fra før registrert to lokaliteter med naturtypen 

brakkvannsdelta (G07); henholdsvis med A-verdi og B-verdi. På bakgrunn av feltregistreringene 

foretatt 25. august 2014, konkluderes det med at sistnevnte lokalitet, som ligger utenfor en fylling, bør 

utgå som naturtype. Samtidig får lokaliteten lengst vest på Ankerløkken, som vil bli berørt av planlagt 
utfylling, noe endret avgrensing og ny naturtypebetegnelse; åpen flommark (E04), fortsatt med A-

verdi (svært viktig). For øvrig er det lite naturlig vegetasjon i tiltaksområdet, som følge av at det er 

sterkt påvirket av eksisterende steinfyllinger og industriområde. Det er registrert en del vanlige fugle-
arter. Middels verdi for rødlistearter, stor verdi for verdifulle naturtyper og liten verdi for artsmang-

fold, gir samlet stor verdi for terrestrisk biologisk mangfold.  
 

 Terrestrisk biologisk mangfold har stor verdi.  

 

VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERING 

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet omfatter den allerede eksisterende virksomheten tilknyttet tiltaksområdet. Mulige klima-
endringer 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 terrestrisk biologiske mangfoldet 
knyttet til influensområdet. 

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Økt støy og trafikk i anleggsfasen vil i liten grad virke forstyrrende inn på rødlistearter. Det er ikke 
kjent at noen av de rødlistede fugleartene hekker i influensområdet, men strandsnipe (NT) vurderes å 
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kunne ha potensielle hekkebiotoper i strandsonen som blir utfylt. Driftsfasen medfører store areal-
beslag i tiltaksområdet, og innebærer at den registrerte naturtypen med A-verdi, åpen flommark (E04) 

– i Naturbasen kartlagt som brakkvannsdelta (G07) – blir tilnærmet ødelagt i nordlige del. Dette vil 

medføre at de rødlistede pusleplanteartene stilkvasshår (VU), firling (VU) og dvergsivaks (NT) vil få 
tapt en stor del av sine leveområder. Utfyllingen vil også ha negativ virkning for det som gjenstår av 

annen naturlig vegetasjon i tiltaksområdet. Tiltaket vurderes å ha liten negativ virkning i anleggsfasen 

og middels til stor negativ virkning i driftsfasen for terrestrisk biologisk mangfold.  
 

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

mangfold i anleggsfasen. 

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

biologisk mangfold i driftsfasen.  

 

OPPSUMMERING  

 

 

SAMLET BELASTNING (NATURMANGFOLDLOVEN § 10) 

Vi er ikke kjent med at det foreligger andre eller tilsvarende omsøkte planer i de nærliggende områd-

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

for biologisk mangfold på land, og da i all hovedsak på grunn av arealbeslagene i brakkvannsdeltaet, 
som er voksested for rødlistede karplanter. Sett i et større perspektiv er den planlagte utvidelsen av 

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

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

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

 

AVBØTENDE TILTAK 

Det er først og fremst arealbeslag som medfører negative virkninger for det biologiske mangfoldet på 
land på Ankerløkken. Det er få tiltak som kan virke avbøtende på dette.  
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UTFYLLING I SJØ - TILTAKSPLANER 

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

kommune, og er i gang med å utarbeide en reguleringsplan. Det planlegges en utfylling på ca. 29 500 

m2 vest for nåværende industriområde, for å øke eksisterende bruksareal (figur 1). Fjorden har en 
maksimal dybde på 11 meter i foreslått utfyllingsområde. Ved utfylling av området vil utløpet av 

Jølstra forlenges med 200-250 m. Store deler av eksisterende industriområde på Ankerløkken ligger på 

en gammel fylling som ble etablert like før 1970. 

 

 

Figur 1. Plan- og utfyllingsareal for Ankerløkken Eigedom AS i Ytre Øyrane (Kilde: Arkitektkontoret 
Erling Hauge AS). Merk: Areal for planlagt utfylling (blå skravur) er i etterkant noe innskrenket mot 

sørøst, se figur 8. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 

DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på nasjonale 
databaser, tilgjengelig litteratur – deriblant Tverberg mfl. (2014) – samt egne feltundersøkelser. Ole 

Kristian Spikkeland utførte kartlegging av terrestrisk biologisk mangfold ved fjære sjø den 25. august 

2014. For denne konsekvensutredningen blir datagrunnlaget vurdert som godt (klasse 3 jf. tabell 1).  

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

Klasse Skildring 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

TRE-TRINNS KONSEKVENSVURDERING  

Miljøkonsekvensutredninger (KU) blir utført etter en standardisert tre-trinns prosedyre omtalt i Statens 
vegvesen sin Håndbok 140 om konsekvensutredninger (2006). Fremgangsmåten er utviklet for å gjøre 

analyser, konklusjoner og tilrådinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  

 
TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

Her blir området sine karaktertrekk og verdier innen hvert fagområde beskrevet og vurdert så objektivt 

som mulig. Med verdi er det ment en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innen det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi:  

 

Verdi 

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

                eksempel    

 
TRINN 2: TILTAKET SIN VIRKNING  

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

ulike deltema, og graden av disse endringene. Her blir mulige endringer beskrevet, og det blir vurdert 

hvilken virkning endringene vil ha dersom tiltaket blir gjennomført. Virkningene blir vurdert langs en 
skala fra stor negativ virkning til stor positiv virkning: 

 

Virkning 

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

                                          eksempel                             
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TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Her kombinerer en trinn 1 (verdivurdering) og trinn 2 (virkning) for å få frem den samlede konse-

kvensen av tiltaket (se figur 2). Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ 

konsekvens til meget stor positiv konsekvens. Konsekvensen blir funnet ved hjelp av en matrise (den 
såkalte konsekvensviften): 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. «Konsekvensviften». Konsekvensen for et tema 

kommer frem ved å sammenlikne området sin verdi for det 

aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på temaet. 

Konsekvensen blir vist til høyre, på en skala fra «meget stor 
positiv konsekvens» (+ + + +) til «meget stor negativ 

konsekvens» (– – – –). En linje midt på figuren angir ingen 

virkning og ubetydelig/ingen konsekvens (etter Statens 

vegvesen 2006).  

 

VERDISETTING AV BIOLOGISK MANGFOLD 

På bakgrunn av at det ikke foreligger et utredningsprogram for planlagt utfylling ved Ankerløkken, er 

det tatt utgangspunkt i eksisterende håndbøker og veiledere for temaet biologisk mangfold/naturmiljø.  
 

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

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

terrestriske (landjord), limnologiske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) forekomster, og 
biologisk mangfold tilknyttet disse.  

 

I denne rapporten er kun temaet terrestrisk biologisk mangfold konsekvensvurdert. Akvatisk og marint 
biologisk mangfold er tidligere verdi- og konsekvensvurdert av Tverberg mfl. (2014). I nevnte rapport 

ble det også utført en foreløpig konsekvensvurdering av temaet terrestrisk biologisk mangfold, basert 

på eksisterende informasjon. Aktuelle emner og kriterier for verdivurdering av biologisk mangfold er 

gitt i tabell 2. Grunnlaget for kartlegging og verdisettingen bygger i hovedsak på ulike rapporter, samt 
følgende to håndbøker utgitt av Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning): DN-håndbok 11; 

viltkartlegging og DN-håndbok 13; kartlegging av naturtyper. Arter og naturtyper er også vurdert etter 

den norske rødlista for arter (Kålås mfl. 2010) og for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011).  
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Tabell 2. Kriterier for verdisetting av ulike fagtema innen biologisk mangfold.  

Tema Liten verdi  Middels verdi Stor verdi 

Rødlistearter 

Kilder:  

Korbøl mfl. 2009, 

Kålås mfl. 2010, 

Bern liste II 

Bonn liste I 

 

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

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

 Område med forekomst av 
flere rødlistearter 

 Arter på Bern liste II og 

Bonn liste I 

 TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Kilder:  

DN-håndbok 13,  

Korbøl mfl. 2009, 

Lindgaard & Henriksen 2011 

 Naturtyper med verdi C 
(lokalt viktig) 

 

 Naturtyper med verdi B 
(viktig) 

 

 Naturtyper med verdi A 
(svært viktig) 

 

Artsmangfold 

Kilder:  

Statens vegvesen - håndbok 140 
(2006),  

DN-håndbok 11 

 Område med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

 Viltområde og vilttrekk 
med viltvekt 1 

 Område med stort 
artsmangfold i lokal 
eller regional målestokk 

 Viltområde og vilttrekk 
med viltvekt 2-3 

 Område med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

 Viltområde og vilttrekk 
med viltvekt 4-5 

 
 

 

 

 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet er alle områdene som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det planlagte 

tiltaket og tilhørende virksomhet. Influensområdet omfatter de tilstøtende områdene der tiltaket vil 
kunne ha en effekt. 

 

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

berørt av den konkrete fyllingen av steinmasser i sjø (se figur 1). Dette gjelder også områdene som 
skal være deponi for stein, enten permanent eller midlertidig, samt eventuelle midlertidige rigg-

områder for anleggsvirksomhet. 

 
Størrelsen til influensområdet vil variere ut fra hvilke deltema som utredes. For terrestrisk miljø vil 

stedbundne arter (flora) ha et influensområde som i stor grad tilsvarer tiltaksområdet, men det kan 

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

er denne sonen noe større, siden disse artene er mer arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra 
tekniske inngrep være tilstrekkelig, men for enkelte arter er influensområdet mye større. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE, RESULTAT OG VERDIVURDERING 

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

utløp innerst i Førdefjorden (figur 3). Indre deler av Førdefjorden er relativt grunn, og blir gradvis 

dypere ut mot Erdal.  
 

Tiltaksområdet ligger i en klimasone med oseaniske trekk. Kjennetegnet er høy årsnedbør, forholdsvis 

kjølige somrer og milde vintrer. Januartemperaturen ligger mellom 0 til –4 oC, mens julitemperaturen 

ligger mellom 12 til 16 oC (eklima.met.no). Tiltaksområdet befinner seg i sørboreal vegetasjonssone 
(se Moen 1998), som gjerne er dominert av bjørke- og gråorskog med innslag av furu. Området ligger 

videre i den klart oseaniske vegetasjonsseksjonen (O2), som preges av vestlige arter og vegetasjons-

typer, men hvor en del svakt østlige trekk inngår (Moen 1998). 

 

Utfyllingsområde

Jølstra

Førdefjorden

 

Figur 3. Ankerløkken og tiltaksområdet for planlagt utfylling (stiplet rød linje) ligger vest for Førde 
sentrum, ved Jølstra sitt utløp i Førdefjorden. 

 
Førde kommune har gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold etter DN-håndbok 13 (Larsen 
& Gaarder 2005). Naturtypedata fra disse undersøkelsene er tilgjengelige i Miljødirektoratet sin 

Naturbase (http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase) (figur 4). Kommunen har 

ikke gjennomført viltkartlegging etter DN-håndbok 11. Ingen områder i tiltaks- og influensområdet er 
vernet etter naturmangfoldloven. Kart over samlede verdier for biologisk mangfold er vist i vedlegg 2. 
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Figur 4. I Naturbasen er det fra tidligere registrert fire lokaliteter med brakkvannsdelta ved utløpet av 
Jølstra i Førdefjorden, og én lokalitet ved Hornnes lenger ute i Førdefjorden.  

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD  

RØDLISTEARTER 

Det foreligger flere registreringer av rødlistearter fra influensområdet i Artsdatabankens Artskart 
(http://artskart.artsdatabanken.no). Fugleartene vipe (NT; nær truet), storspove (NT), hettemåke (NT), 

fiskemåke (NT), makrellterne (VU; sårbar), lomvi (CR; kritisk truet) og bergirisk (NT) er alle regi-

strert i influensområdet. Det framgår ikke om noen av disse artene hekker her. Under feltarbeidet 25. 
august 2014 ble én strandsnipe (NT) og nærmere hundre ungfugl av stær (NT) observert på nærings-

søk i strandsonen vest på Ankerløkken. Likeså ble spredte eksemplarer av fiskemåke (NT) påtruffet 

langs stranda og i lufta (figur 5).  
 

Artskart og Naturbasen refererer ellers til en rekke funn av de rødlistede pusleplanteartene stilkvasshår 

(VU), firling (VU) og dvergsivaks (NT). I 1984 registrerte Økland & Økland (1988) flere hundre 

eksemplarer av stilkvasshår (VU) i brakkvannsdeltaet ytterst i elvemunningen, samt noe mer sparsomt 
med firling (VU) og dvergsivaks (NT). Også under feltarbeidet 25. august 2014 forekom stilkvasshår i 

klart størst antall, og med størst geografisk spredning. Arten opptrådte forholdsvis jevnt langs strand-

sonen på sørvestspissen av Ankerløkken, og innenfor hele strekningen avgrenset som naturtype brakk-
vannsdelta (G07) i figur 8. Stilkvasshår ble ikke registrert utenfor avgrenset naturtype, og ikke innen-

for den andre naturtypen brakkvannsdelta (G07), som er avgrenset i Naturbasen litt lengre inn langs 

Jølstra, utenfor en eksisterende fylling i elveløpet (se figur 4). I sistnevnte område fant Økland & 

Økland (1988) ca. 25 eksemplarer av stilkvasshår i 1984. Firling (VU) ble under feltarbeidet 25. 
august 2014 registrert spredt, og i mindre antall, over en noe snevrere del av den avgrensete naturtypen 

brakkvannsdelta sørvest på Ankerløkken. Dvergsivaks (NT) ble ikke registrert. Stilkvasshår, firling og 

dvergsivaks ble også registrert av Larsen & Gaarder (2002) i forbindelse med den kommunale kart-
leggingen av naturtyper. Det knyttes noe usikkerhet til den geografiske plasseringen av disse artene, 

men en oversikt basert på registreringene i Artskart er vist i figur 8. Registrerte rødlistearter er listet 

opp i tabell 3. 
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På bakgrunn av at rødlisteartene som er registrert med fast tilhold ved Ankerløkken har status VU og 
NT, tilsier retningslinjene (tabell 2) at tema rødlistearter i terrestrisk miljø vurderes til middels verdi. 

Det foreligger også en tilfeldig registrering av lomvi (CR; kritisk truet) i Førdefjorden, men siden arten 

normalt ikke er tilknyttet strandsonemiljø med brakkvannsdelta, og observasjonen ble gjort utenom 
hekketiden, tillegges dette artsfunnet liten betydning. 

 
Tabell 3. Registrerte rødlistearter i terrestrisk miljø i influensområdet til Ankerløkken. Rødlistestatus 
iht. Kålås mfl. (2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no.  

Rødlisteart Rødlistekategori  Påvirkningsfaktorer Kilde 

Vipe NT (nær truet) Påvirkning på habitat, påvirkning utenfor Norge Artskart 

Storspove NT (nær truet) Påvirkning på habitat, påvirkning utenfor Norge Artskart  

Strandsnipe NT (nær truet) Påvirkning utenfor Norge RB 2014 

Hettemåke NT (nær truet) Menneskelig forstyrrelse, påvirkning utenfor Norge Artskart 

Fiskemåke  NT (nær truet) Påvirkning fra stedegne arter, menneskelig forstyrrelse, 

høsting 

Artskart, 

RB 2014 

Makrellterne  VU (sårbar) Påvirkning fra stedegne arter, menneskelig forstyrrelse  Artskart 

Lomvi CR (kritisk truet) Påvirkning fra stedegne arter, tilfeldig mortalitet, høsting Artskart  

Stær NT (nær truet) Påvirkning på habitat, påvirkning utenfor Norge RB 2014 

Bergirisk NT (nær truet) Påvirkning utenfor Norge Artskart 

Firling  VU (sårbar) Påvirkning på habitat, forurensing Artskart, 

RB 2014 

Stilkvasshår VU (sårbar) Påvirkning på habitat, forurensing Artskart, 

RB 2014 
Dvergsivaks NT (nær truet) Påvirkning på habitat, forurensing Artskart  

 

 
 

 

 
 

 

Figur 5. Rødlistearter ved planlagt utfyllingsområde i Ankerløkken i Førde: Ungfuglflokk med stær 
(NT) beitende i strandsonen (øverst t.v.). Ungfugl av fiskemåke (NT) (øverst t.h.). Stilkvasshår (VU) 

(nederst t.v.). Stilkvasshår (VU) og firling (VU) (nederst t.h.). 
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NATURTYPER 

Fra tidligere viser Naturbasen fire avgrensete naturtyper omkring brakkvannsdeltaet ved Ankerløkken, 

se figur 4. Lokalitetene er registrert av Larsen & Gaarder (2005) i forbindelse med Førde kommune 

sin naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Innenfor tiltaksområdet er det registrert et brakkvanns-
delta (G07) med verdi A (svært viktig), som overlapper med omsøkt utfyllingsområde helt vest i 

Ankerløkken (figur 6 og 8). I tillegg er det registrert ett brakkvannsdelta noe lenger sør i deltaet med 

verdi B (viktig), som også vurderes å være innenfor influensområdet (figur 7). 

 

 
 

 

 

 

Figur 6. Naturtypen åpen flommark (E04), med verdi A (svært viktig), ytterst på Ankerløkken blir 

berørt av omsøkte utfylling. Det er foretatt en justering av områdets avgrensning basert på felt-

arbeidet 25. august 2014. Tidligere, og Naturbasen, ble naturtypen betegnet brakkvannsdelta (G07).  

 
Med utgangspunkt i feltarbeidet 25. august 2014, synes det også riktig å justere avgrensingen av natur-

typen som overlapper med området for planlagt utfylling ytterst på Ankerløkken. I tillegg endres 

naturtypebetegnelsen brakkvannsdelta (G07) til naturtype åpen flommark (E04), jf. utkast til nye 

faktaark fra Miljødirektoratet, presentert i juni 2014. Naturtypen vest på Ankerløkken utvides ca. 50 m 
mot nord, og ca. 10 m mot sørøst, som er innover Jølstra sitt utløp. I tillegg forskyves hele naturtypen 

noe mot vest, for å tilpasse dagens strandsone. Avgrensningen mot nord og mot sørøst er fastsatt for at 

registrerte forekomster av pusleplanteartene firling (VU) og stilkvasshår (VU) skal bli inkludert i 
naturtypen. En utfyllende beskrivelse av naturtypen, med artslister, er gitt i vedlegg 1. 
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På bakgrunn av registreringer gjort under feltarbeidet 25. august 2014, er det funnet grunnlag for å la 
naturtypen lengst sør i deltaet (BN00026140) utgå som naturtype (figur 7). 

 

Naturtypen brakkvannsdelta tilsvarer landskapsdelen aktivt delta, som er en nær truet naturtype jf. 
Lindgaard & Henriksen (2011). Et aktivt delta kan videre deles inn hovedtyper, der et aktivt marint 

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

sideløp av Jølstra nordøst for Øyrane, og et deltaområde lenger ut i fjorden, ved Hornnes (figur 4), 
men disse vurderes å være utenfor influensområdet. Tema verdifulle naturtyper har stor verdi. 

  

  

Figur 7. Naturbasen har i indre del av Jølstras utløp avgrenset en naturtype brakkvannsdelta (G07) 

med verdi B, viktig (BN00026140). Avgrensingen er begrunnet ut fra funn av rødlistearten stilkvass-

hår (VU) i 1984, selv om det ikke finnes havstrandmiljø i lokaliteten. Under feltarbeidet 25. august 
2014 ble det ikke registrert stilkvasshår eller andre rødlistede plantearter. Lokaliteten bærer samtidig 

preg av utfylling, til dels med forsøpling, og bør utgå som naturtype.  

 
ARTSMANGFOLD  

Det meste av tiltaksområdet består av eksisterende industriområde. Naturlig vegetasjon finnes kun i et 
smalt belte i overgangen mellom land og elv/fjord (figur 6). Ytre del av denne sonen består av grus- 

og sandstrand. Her vokser pusleplantene stilkvasshår (VU) og firling (VU) sammen med evjebrodd og 

tunsmåarve. Larsen & Gaarder (2005) fant også dvergsivaks (NT) i dette området. Samme forfattere 

refererer dessuten til at Anton Landmark registrerte pusleblom i deltaområdet i 1904 og 1905. Vegeta-
sjonstypen er vasshår-firling-evjebrodd-utforming (U2i) (se Fremstad 1997). Litt høyere opp i strand-

sonen overtar arter som skjørbuksurt, gåsemure, saltsiv, ryllsiv, strandkjeks, føllblom, tiriltunge og 

engsmelle (figur 9). I bakkant av stranda finnes et høyvokst feltsjikt med blant annet mjødurt, geit-
rams, vendelrot, strandrør og sverdlilje. I overgangen mellom industriområde og strandsone vokser 

enkelte bjørk, selje og gråor. 

 

Artskart refererer en rekke funn av fuglearter fra tiltaksområdet, blant annet; horndykker, storskarv, 
siland, stokkand, kvinand, tjeld, havørn, gråmåke, svartbak, kaie, gråspurv og dompap. Under felt-

arbeidet 25. august 2014 ble også fiskemåke, strandsnipe, skjære, linerle, stær og grønnfink observert. 

Med unntak av stær opptrådte alle artene i lite antall. Miljødirektoratets Naturbase har ikke avgrenset 
viltområder innenfor influensområdet. Ankerløkken inneholder sparsomt med arealer som er egnet 

som leveområder for pattedyr. Artsmangfoldet vurderes samlet å være representativt for habitatene, og 

for distriktet, og har liten verdi.   
 

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

stor verdi for terrestrisk biologisk mangfold.  

 

 Terrestrisk biologisk mangfold har stor verdi. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

Verdiene knyttet til terrestrisk biologisk mangfold er oppsummert i tabell 4, mens samlete verdier for 

terrestrisk, akvatisk og marint biologisk mangfold i influensområdet er presentert på kart i vedlegg 2.  

 

Tabell 4. Oppsummering av verdier for terrestrisk biologisk mangfold for tiltaks- og influensområdet 

ved Ankerløkken.  

Verdivurdering  
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Rødlistearter 

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

(NT), storspove (NT), strandsnipe (NT), hettemåke (NT), 

fiskemåke (NT), makrellterne (VU), lomvi (CR), stær 

(NT) og bergirisk (NT) 

 

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

Naturtyper 
Én lokalitet med åpen flommark (E04), med A-verdi i  

influensområdet  

 

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

Artsmangfold 

Det er lite naturlig vegetasjon i tiltaksområdet. Vegeta-

sjonen på sand- og grusstranda i elvedeltaet består av av 

vanlige arter.  En del fuglearter er registrert tilknyttet sjø- 

og vannarealene 

 

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

Samlet Stor verdi 
 

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

 

 

Figur 8. Registrerte naturtyper og terrestriske rødlistearter i forhold til det planlagte tiltaket.  
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Figur 9. Karplanter i naturtypen åpen flommark (E04) ytterst på Ankerløkken (øverst): Skjørbuksurt 

(2. rekke t.v.), strandkjeks (2. rekke t.h.), ryllsiv (3. rekke t.v.), saltsiv (3. rekke t.h.), strandrør 

(nederst t.v.) og evjebrodd (nederst t.h.). 
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 

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 temaet som er omhandlet i denne konsekvens-

utredningen (§ 8). «Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldet er til-
strekkelig kartlagt innenfor tiltaksområdet, slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til bruk i denne 

utredningen (§ 9). Denne utredningen vurderer også de samlete belastningene på økosystemene som 

danner biologisk mangfoldet i tiltaks- og influensområdet (§10). 

 

Kostnadene ved å hindre, eller avgrense, skade på naturmangfoldet som tiltaket forårsaker, skal dekkes 
av tiltakshaver, med mindre dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter (§ 11). Skader 

på naturmangfoldet skal så langt råd er unngås eller avgrenses (§ 12). Dette skal gjøres ved å ta 

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige 
resultat ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold.  
 

GENERELT OM VIRKNINGER  

Her presenteres generelle vurderinger tilknyttet effekten av arealbeslag på biologisk mangfold. Virk-
nings- og konsekvensvurderingen er begrunnet ut fra disse generelle vurderingene. 

 

VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

 Økt trafikk og støy i området 

 Tilførsel av steinstøv til sjø i forbindelse med utfyllingsarbeidet 

 Oppvirvling av stedegne finsediment med risiko for spredning av miljøgifter 

 

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

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

kjører til/fra i tiltaksområdet, for eksempel om midlertidige veiforbindelser blir etablert. Støy fra 
maskiner og stein vil primært kunne påvirke terrestre dyr som fugler og vilt. De fleste dyr har relativt 

høy toleranse for midlertidig økning av støynivået. 

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

sprengstoffrester. De mest finpartikulære delene vil kunne bli spredt utover Førdefjorden. Det er 

generelt registrert lite algevegetasjon i utfyllingsområdet (Tverberg mfl. 2014).  
 

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. 

 

VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

 Arealbeslag/tap av leveområde 

 Habitatfragmentering og barriereeffekter 

 Effekter av endret strøm- og utskiftingsforhold 
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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.  
 

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 temaet som behandles 
i denne utredningen. 

 

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

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

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

nedbørmengder vinterstid.  
 

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

HIRHAM, IPCC SRES scenario B2 for økning i drivhusgasser i atmosfæren og den hydrologiske 

modellen HBV, tilsier at nedbørmengden vil øke med 5 til 30 % i perioden 2071 til 2100 sammen-
lignet med normalperioden 1961-1991. Det vil også kunne bli vesentlig høyere gjennomsnitts-

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

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

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

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

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

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

mfl. 2006). 
 

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

Basert på resultatene fra klimamodellene presentert her er det likevel rimelig å anta lenger sommer-
sesong og noe høyere sommertemperaturer i Jølstra. 

 

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

mangfold.  
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

Anleggsfasen, med økt støy og trafikk i influensområdet, vil i liten grad virke forstyrrende inn på rød-

listearter. Det er ikke kjent at noen av de rødlistede fugleartene hekker i influensområdet, men strand-

snipe (NT) vurderes å kunne ha potensielle hekkebiotoper i strandsonen som blir utfylt. Driftsfasen 
medfører store arealbeslag i tiltaksområdet, og innebærer at den registrerte naturtypen med A-verdi, 

åpen flommark (E04) – i Naturbasen kartlagt som brakkvannsdelta (G07) – blir tilnærmet ødelagt i 

nordlige del (figur 8). Dette vil medføre at de registrerte rødlistede pusleplanteartene stilkvasshår (VU), 

firling (VU) og dvergsivaks (NT) vil få tapt en stor del av sine leveområder på Ankerløkken. Utfyll-

ingen vil også ha negativ virkning for det som gjenstår av annen naturlig vegetasjon i tiltaksområdet.  

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

fasen for terrestrisk biologisk mangfold.  

 

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

mangfold i anleggsfasen. 

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

biologisk mangfold i driftsfasen.  
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Tabell 5. Oppsummering av verdier, virkning og konsekvens for terrestrisk biologisk mangfold i 
influensområdet til planlagt utfylling ved Ankerløkken. 

                                       Verdi 
                                                Liten    Middels        Stor 

       Virkning (omfang) 
   Stor negativ           Liten / ingen              Stor positiv  

     Konsekvens 

 anlegg  

Terrestrisk  

biologisk mangfold       

                           drift 

 

 

 

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

 

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

Liten negativ (-) 

 

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

Stor negativ (---) 

 

SAMLET BELASTNING, JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 10 

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

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

som er voksested for rødlistede karplanter. Sett i et større perspektiv er den planlagte utvidelsen av 
industriområdet et forholdsvis lite inngrep i et område som fra før er svært berørt, både av tekniske 

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

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

 
Det er først og fremst arealbeslag som medfører negative virkninger for det biologiske mangfoldet på 
land på Ankerløkken. Det er få tiltak som kan virke avbøtende på dette.  
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USIKKERHET 
 

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

 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Det er knyttet forholdsvis liten usikkerhet til verdivurderingen av terrestrisk biologisk mangfold. 

Tiltaksområdet ble grundig undersøkt i felt den 25. august 2014. I tillegg foreligger mye eksisterende 

informasjon, som samlet er vurdert å gi en god oversikt over verdiene i influensområdet. 

 

VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 

mangfoldet sin verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltaket sin mulige påvirkning for 
en rekke forhold. Det kan for eksempel gjelde omfang av påvirkning av spredning av stedegne masser, 

steinstøv og sprengstoffrester fra fylling i sjø på biologisk mangfold, eller påvirkning på flora og fauna 

i forbindelse med støy og forstyrringer.  
 

Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, 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 

terrestrisk biologisk mangfold i denne rapporten. 
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VEDLEGG 
 

VEDLEGG 1: Naturtypebeskrivelser  

 

Ankerløkken vest Åpen flommark (E04) 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 

25. august 2014. Lokaliteten tilsvarer lokalitet BN00026152 i Naturbasen: Jølstras utløp; 

brakkvannsdelta (G07), men har fått noe endret avgrensing mot nord og mot sør, og blitt forskjøvet litt 
mot vest, for å tilpasse dagens strandsone. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypen ligger på Ankerløkken, langs nordsiden av Jølstra sitt 
utløp i Førdefjorden i Førde kommune. Lokaliteten befinner seg nær havnivå og har en største 

utstrekning på ca. 200 m, og en største høydeforskjell på ca. 1 m. Hele lokaliteten er bygd opp av 

løsmasser. I sør opptrer elveavsetninger, og lengst i nord fyllmasser (antropogent materiale), som for 

en stor del er overdekt med elve- og strandavsetninger. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en åpen flommark (E04), delnaturtype 

mudderbank. Vegetasjonstypen er vasshår-firling-evjebrodd-utforming (U2i). 

 

Artsmangfold: Ytre del av flommarka består av grus- og sandstrand. Her vokser pusleplantene 

stilkvasshår (VU) og firling (VU), videre finnes evjebrodd og tunsmåarve. Tidligere har Larsen & 

Gaarder (2005) registrert dvergsivaks (NT) i området. Anton Landmark skal ha registrert pusleblom i 
deltaområdet i 1904 og 1905. Litt høyere opp i strandsonen overtar arter som skjørbuksurt, gåsemure, 

saltsiv, ryllsiv, strandkjeks, føllblom, tiriltunge og engsmelle. I bakkant av stranda finnes et høyvokst 

feltsjikt med blant annet mjødurt, geitrams, vendelrot, strandrør og sverdlilje. I overgangen mellom 
industriområde og strandsone vokser enkelte bjørk, selje og gråor. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: I nordlige del er en sjøledning gravd gjennom lokaliteten. 
Fyllmateriale i tilknytning til industriområde danner bakkant av naturtypen.  

 

Fremmede arter: Det ble ikke observert fremmede arter.   

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

 

Verdivurdering: Larsen & Gaarder (2005) har tidligere gitt lokaliteten verdi svært viktig (A), med 
begrunnelse at de sjeldne og rødlistede karplanteartene stilkvasshår (VU), firling (VU) og dvergsivaks 

(NT) vokser her. Denne begrunnelsen vil fortsatt gjelde. 
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VEDLEGG 2: Verdikart for terrestrisk, akvatisk og marint biologisk mangfold  

 

 
 


