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FORORD  

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra iVest Consult AS, utarbeidet en konsekvensutredning av 

naturmiljø og naturressurser i Tretteskjervika i Bremanger kommune. Naturmiljø omfatter deltemaene 
rødlistearter, terrestrisk biologisk mangfold og marint biologisk mangfold, og naturressurser omfatter 

deltemaet fiskeri og havbruk. Rapporten har som formål å oppfylle de krav som forvaltningen og 

styresmaktene stiller til dokumentasjon av biologisk mangfold og vurdering av konsekvenser ved 
utbygging. Rapporten er i tråd med kravene i naturmangfoldlovens kapittel II, §§ 8-12. 

 

Rådgivende Biologer AS har selvstendig eller sammen med andre konsulenter utarbeidet nærmere 400 

konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter arealbeslag på land, vann og i sjø. Det er 
utført kartlegging av marint biologisk mangfold og tatt prøver av sediment for analyse av miljøgifter, 

utført av M. Sc. Hilde E. Haugsøen og M. Sc. Thomas T. Furset den 24. oktober 2013. For terrestrisk 

biologisk mangfold, og delvis også for rødlistearter, er rapporten basert på eksisterende informasjon.  
 

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 og 

Christine Pötsch ved Rådgivende Biologer AS har sortert bløtbunnsfauna, og det akkrediterte 
laboratoriet Havbrukstjenesten AS ved cand.scient. Øystein Stokland har artsbestemt dyr.  

 

Rådgivende Biologer AS takker iVest Consult AS ved Jane Berg Solheim for oppdraget.  
 

Bergen, 19. september 2014 
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SAMMENDRAG  
 
HAUGSØEN, H.E., EILERTSEN M., SPIKKELAND, O.K., TODT, C., TVERBERG, J., & FURSET, 

T.T. 2014.  

Tretteskjervika, Bremanger kommune. Konsekvensutredning av naturmiljø og naturressurser. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1947, 42 sider. ISBN 978-82-8308-101-5. 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra iVest Consult AS, utført en verdi- og konsekvens-

vurdering av naturmiljø og naturressurser i Tretteskjervika i Bremanger kommune. Tiltakshaver 

Bossman AS ønsker å utvide eksisterende industriområde i Tretteskjervika, og det planlegges å 
etablere en utfylling i et sjøområde på ca. 36 daa. Tiltaket vil berøre Tretteskjeret, men i liten grad 

medføre nye arealinngrep på land. Rådgivende Biologer AS har utført kartlegging av marint biologisk 

mangfold og en sedimentundersøkelse for analyser av miljøgifter i tiltaksområdet den 24. oktober 
2013.  

 

Resipienten Nordgulen har moderat økologisk tilstand på grunn av tilførsler fra industri, kommunalt 

avløp og oppdrett, der industri har den høyeste påvirkningsgraden.  
 

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 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). 
 

RESULTAT OG VERDIVURDERING  

MILJØGIFTER I SEDIMENT 

Det ble funnet lave konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse = I-II «bakgrunnsnivå» – «god» for 

tungmetaller, TBT, PCB og PAH forbindelser, utenom PAH stoffet Benzo(ghi)perylen som ble påvist 

med forhøyede konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse = IV «dårlig» på samtlige stasjoner.  

 

RØDLISTEARTER 

Det er ikke kjent rødlistede arter fra selve tiltaksområdet i Tretteskjervika, men sannsynligvis opptrer 

fiskemåke (NT), makrellterne (VU), strandsnipe (NT) og oter (VU) i området, enten regelmessig eller 
på streif.  

 Rødlistearter har liten til middels verdi. 

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper i tiltaksområdet. Den sørvestre, landfaste delen av 
tiltaksområdet består i hovedsak av eksisterende industri- og naustområde og har lite naturlig 

vegetasjon. Artsmangfoldet av dyr og planter vurderes samlet å være representativ for distriktet.  Liten 

verdi for verdifulle naturtyper og liten verdi for artsmangfold gir liten verdi for terrestrisk biologisk 

mangfold. 

 Terrestrisk biologisk mangfold har liten verdi.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

Naturtypene i litoral- og sublitoralsonen er hovedsakelig vanlig forekommende og har liten verdi, men 

forekomster av den rødlistede naturtypen tareskogsbunn (NT) har liten til middels verdi. 
Artsmangfoldet av marin flora og fauna vurderes å være representativt for distriktet. Artsmangfoldet i 

tareskogsbunn er rikt. Artsmangfold er vurdert å ha liten til middels verdi.  

 Marint biologisk mangfold har liten til middels verdi.  
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FISKERI OG HAVBRUK 

Det er registrert aktive fiskeplasser i form av rekefelt i Nordgulen. Rekefelt med stedsnavn Nordgulen 

og Bryneneset har høy prioritet (A) og stor verdi.  Rekefeltet Nordgulen er innenfor tiltaksområdet. 

 Fiskeri og havbruk har stor verdi. 

 

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 naturmiljøet. 0-alternativet vurderes å ha 
ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) for naturmiljøet knyttet til tiltaks- og influensområdet. 

 

RØDLISTEARTER 
 

Anleggsfasen med økt støy og trafikk, vil kunne virke forstyrrende på eventuelle hekkeforekomster av 

rødlistede arter på Tretteskjeret. Anleggsfasen vil kunne ha liten negativ virkning på eventuelle 
rødlistearter. I driftsfasen vil det ikke være negative virkninger for rødlistearter. 

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

anleggsfasen. 

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

rødlistearter i driftsfasen.  
 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Anleggsfasen med økt støy og trafikk, vil kunne virke forstyrrende på forekomster av fugle- og 

pattedyrarter, spesielt i hekkeperioden. Driftsfasen medfører store arealbeslag i tiltaksområdet, og 

innebærer at både Tretteskjeret og en stor del av strandsonen og tilliggende landareal blir tilnærmet 
ødelagt. Utfyllingen vil også ha negativ virkning for mesteparten av den naturlige vegetasjonen som 

finnes i tiltaksområdet. Tiltaket vurderes å ha liten negativ virkning i anleggsfasen og stor negativ 

virkning i driftsfasen for terrestrisk biologisk mangfold. 

 Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for terrestrisk biologisk 
mangfold i anleggsfasen. 

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

mangfold i driftsfasen.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

Spredning av steinstøv og sprengstoffrester og miljøgifter i stedegent sediment vurderes å kunne ha 

liten negativ virkning for fisk, makroalger og taresamfunn. Sediment og steinstøv kan gi 

skadevirkninger på gjellene til voksne fisk.  
 

Driftsfasen vil på kort sikt kunne ha middels til stor negativ virkning på marint biologisk mangfold 

hvor det skal fylles i sjø. Det beslaglagte arealet vil endre det naturlige habitatet fullstendig for strand 

og sjøbunn. Habitatet vil imidlertid relativt raskt kunne rekoloniseres med naturlig påslag av vanlige 
forekommende arter.  

 

Driftsfasen medfører økning i skipstrafikk som bidrar til støy og utslipp til luft og sjø, samt 
oppvirvling av sediment, som generelt kan påvirke marint biologisk mangfold. Dette ventes å ha liten 

negativ virkning i driftsfase dersom sjøområdet ikke utsettes for utslipp utover det som er regulert 

standard driftsutslipp ihht. vedlegg I-V i MARPOL-konvensjonen og ballastkonvensjonen. 
Propellerosjon og spredning av miljøgifter er ikke aktuelt med dyp over 20 m ved kaianlegg.  Endrete 

strømforhold som følge av utfyllingen av Tretteskjervika ventes å ha ingen negativ virkning på marint 

biologisk mangfold.  
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Anleggsfasen vurderes å ha liten negativ virkning og driftsfasen vurderes å ha middels til stor negativ 
virkning for marint biologisk mangfold.  

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

biologisk mangfold i anleggsfasen. 

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

for marint biologisk mangfold i driftsfasen.  

 

FISKERI OG HAVBRUK 

I anleggsfasen vil spredning av steinstøv og sprengstoffrester, og aktivisering og spredning av 
stedegent sediment ha kunne ha liten negativ virkning for rekefelt i Nordgulen.  

 

En av PAH forbindelsene i sedimentet er sterkt forhøyet, samtlige andre miljøgifter er lave og det vil 

totalt sett ikke være stor økologisk risiko for spredning av forurenset sediment i forbindelse med 
utfylling. Rekefeltene utenfor Tretteskjervika vil mest sannsynlig ikke påvirkes da det vil være 

moderat spredning av stedegent sediment og høy fortynningseffekt av miljøgiften benzo[ghi]perylen i 

den store resipienten Nordgulen. I tillegg vil mesteparten av det stedegne sedimentet sedimentere i 
kort avstand til utfyllingsområdet. Det vil være større spredning av steinstøv og sprengstoffrester, enn 

stedegent sediment, i forbindelse med utfyllingen av steinmasser.  

 
I driftsfasen, når fyllingen er etablert, er det liten risiko for spredning av miljøgifter fra stedegent 

sediment til rekefelt. Fra det grunne utfyllingsområdet dybdes det raskt og propelloppvirvling av 

stedegent sediment fra skipstrafikk vil ikke være tilfellet med dybder > 20 m ved kaianlegg.  

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for rekefelt i anleggsfasen. 

 Stor verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (-) for rekefelt i driftsfasen.  

 

OPPSUMMERING  

Naturmiljø i tiltaksområdet har liten til middels verdi, og da først og fremst på grunn av registrerte 
rødlistearter og naturtypen tareskog som har betydning for marint biologisk artsmangfold i sjøområdet. 

Naturresursen rekefelt har stor verdi. Det er først og fremst driftsfasen med etablert utfylling som har 

størst negative virkninger for naturmiljøet på land og i sjø (tabell 9).  

 
Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for naturmiljø og naturressurs ved 
eventuell utviding av Tretteskjervika industriområde i anleggsfasen og driftsfasen. 

Naturmiljø 
Verdi 

Liten     Middels     Stor 
Virkning 

 Stor negativ             Liten / ingen              Stor positiv 
Konsekvens 

anlegg  
Rødlistearter 

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

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

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

anlegg  
Terrestrisk 

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

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

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

anlegg  
Marint 

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

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

--------------------------------------------------- Middels neg.(--) 

Naturressurs 
Verdi 

Liten     Middels     Stor 
Virkning 

 Stor negativ             Liten / ingen              Stor positiv Konsekvens 

anlegg  
Fiskeri/havbruk 

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

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

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

 

SAMLET BELASTNING (NML § 10) 

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

områdene. En utvidelse av industriområdet på Tretteskjervika vurderes isolert sett å ha liten til middels 
negativ konsekvens for biologisk mangfold på land og i sjø og da i all hovedsak på grunn av 

arealbeslagene i strand og sjøsonesone og tap av vegetasjonsområder på land. 
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Risikovurdering Trinn 1 er gjennomført i denne rapporten og det er vurdert at det er liten økologisk og 
human risiko forbundet med dette tiltaket, selv med høy konsentrasjon av en spesifikk miljøgift. 

Basert på denne rapporten skal forurensningsmyndigheter kunne utøve faglig skjønn i forhold til 

tiltakets omfang og områdets forurensningssituasjon, om det er behov for ytterligere risikovurdering 
eller tiltak utover det som er skissert i avsnittene om avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser. I 

forhold til vanndirektivets miljømål vil ikke Nordgulen oppnå god kjemisk eller økologisk tilstand på 

grunn av tilførsler til fjorden fra næring og industri som opprettholdes. 
 

AVBØTENDE TILTAK 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Det er først og fremst arealbeslag som medfører negative virkninger for det biologiske mangfoldet på 
selve Tretteskjervika og tilliggende landareal. Det er få tiltak som kan virke avbøtende på dette.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

Ved utfylling i sjø vil både det stedegne sedimentet og finpartikler fra de utfylte massene kunne drive 

med strømmen utover fjorden i området. Spredning av finpartikulære masser til nærliggende område 

kan reduseres ved utplassering av oppsamlingsskjørt/lenser utenfor fyllingsområdet. Dette vil også 
sørge for lokal sedimentering og slik både avgrense mulige skadevirkninger og dempe de visuelle 

virkningene av tilførslene. Det vil også være aktuelt å vaske steinmasser for deponering i sjø for å 

redusere spredning av steinstøv og sprengstoffrester i sjø. Avbøtende tiltak vil sørge for at omfanget 
av spredning av forurenset sediment, steinstøv og sprengstoffrester blir minst mulig. 

 

FISKERI OG HAVBRUK 
Avbøtende tiltak for marint biologisk mangfold vil også gjelde for fiskeri og havbruk. 

 

USIKKERHET 

Det er i forbindelse med denne konsekvensvurderingen ikke utført eget feltarbeid på land for å 

dokumentere naturtyper, rødlistearter og artsmangfold i tiltaksområdet. Verdivurderingen av 
terrestrisk biologisk mangfold er kun basert på eksisterende informasjon og tolkning av fotografier tatt 

i forbindelse med marine feltundersøkelser den 24. oktober 2013 Det er imidlertid knyttet lite 

usikkerhet til vurderingene av virkning for terrestrisk biologisk mangfold på grunn av lite arealbeslag 
på land. 

 

Feltarbeidet i sjø ble utført like etter vekstsesongen, men en fikk likevel god oversikt over det 

biologiske mangfoldet i tiltaks- og influensområdet. Usikkerheten knyttet til verdivurderingen av 
marint artsmangfold og naturtyper i tiltaksområdet vurderes som liten.  

 

Samlet vurderes det å være lite usikkerhet tilknyttet vurderingene av virkning og konsekvens for 
biologisk mangfold i denne rapporten. 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det vil ikke være nødvendig med tilleggsinformasjon ut over det som er belyst i foreliggende 

konsekvensutredning for å kunne ta stilling til den planlagte utvidelsen av sjøområdet ved Tretteskjer-
vika industriområde. Tiltaket vil i liten grad medføre nye arealinngrep på land. 
 

Dersom planer om tiltak blir realisert bør det etableres en overvåking som dokumenterer mulige 

effekter av tiltaket, med hensyn på spredning av miljøgifter i anleggsfase og økt utslipp i forbindelse 

med økt skipstrafikk. Det vil være aktuelt med prøvetaking av sediment i dypålen utenfor 
Tretteskjervika før utfylling som referansemåling og prøvetaking etter noen års drift, for å sikre at 

rekefeltet ikke blir påvirket av tiltaket.  
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TRETTESKJERVIKA - TILTAKSPLANER 

 
Tiltakshaver Bossmann AS ønsker å utvide eksisterende industriområde ut mot holmene ved 
Tretteskjeret, og etablere dypvannskai mot nord og eventuelt mot øst (figur 2). Planområdet er vist i 

figur 1. Det er behov for en dypvannskai for større båter og skip, samt flere kaianlegg og et noe større 

landareal for å møte og håndtere havneaktiviteten. Området i sjø er i dag et allment flerbruksområde 

(FFNF), og det må utarbeides ny detaljreguleringsplan for området med tilhørende 
konsekvensutredning.  

 

Utfyllingsområdet har et areal på om lag 36 
daa, inkludert kai. Tiltaket medfører i liten 

grad nye arealbeslag på land ved 

eksisterende industriområdet. Mesteparten av 

arealbeslaget er i sjø, foruten selve holmene 
ved Tretteskjeret.  

 

 

 

 

Figur 1. Skisse over det aktuelle 
planområdet i Tretteskjervika i Bremanger 

kommune. 

 

 

 

Figur 2. Skisse over omsøkt utfyllingsområde med illustrasjon av mulig løsning for kaianlegg og 

industriområde i Tretteskjervika i Bremanger kommune. 
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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 og miljøgifter i 

sediment. Hilde E. Haugsøen og Thomas T. Furset utførte kartlegging av biologisk mangfold i sjø den 

24. oktober 2013. For denne konsekvensutredningen blir datagrunnlaget vurdert som godt (klasse 3 jf. 
tabell 2).  

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlags-

data (etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelser 

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: TILTAKET SIN VIRKNING  

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

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

skala fra stor negativ virkning til stor positiv virkning: 

 

Virkning 

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

                                                                                  Eksempel 
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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 3). 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 3. «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 NATURMILJØ OG NATURRESSURSER 

På bakgrunn av at det ikke foreligger et utredningsprogram for reguleringsplanen, er det tatt utgangs-

punkt i eksisterende håndbøker og veiledere for temaet biologisk mangfold og 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 terres-

triske (landjord), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biolog-

isk mangfold tilknyttet disse.  
 

Temaet naturressursar omhandler ressurser som landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og 

løsmasser. Her vil rapporten kun omhandle deltema fiske og havbruk.  
 

I denne rapporten er terrestrisk biologisk mangfold, marint biologisk mangfold, samt fiskeri og 

havbruk verdi- og konsekvensvurdert. I tillegg er det gjort en vurdering av virkninger av miljøgifter i 
sediment. Aktuelle emner og kriterier for verdivurdering er gitt i tabell 3. 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 11 – viltkartlegging, DN-

håndbok 13 – kartlegging av naturtyper, DN-håndbok 19 – kartlegging av marint biologisk mangfold 
og den norske rødlista for arter og naturtyper (Kålås mfl. 2010, Lindgaard & Henriksen 2011).  
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Tabell 3. Kriterier for verdisetting av ulike fagtema innen naturmiljø og naturressurser. 

Tema Liten verdi  Middels verdi Stor verdi 

 Naturmiljø 

Rødlistearter 

Norsk Rødliste 2010 

(Kålås mfl. 2010). 

 

 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 

Verdifulle naturtyper 

DN-håndbok 13, NVE-
veileder 3-2009, Lind-

gaard & Henriksen 2011 

 Naturtyper med verdi C 

 

 Naturtyper med verdi 

B 

 

 Naturtyper med verdi A  

 

Artsmangfold 

Statens vegvesen – 

handbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Område med arts- og 
individmangfold som er 

representativt for 

distriktet 

 Viltområde og vilttrekk 

med viltvekt 1 

 Område med stort 
artsmangfold i lokal 

eller regional 

målestokk 

 Viltområde og 
vilttrekk med viltvekt 

2-3 

 Område med stort 
artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

 Viltområde og vilttrekk 

med viltvekt 4-5 

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 

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 

 Naturressurser 

Område for 

fiske/havbruk 

Statens vegvesen –

handbok 140 (2006), 

 Lavproduktive fangst- 

eller tareområde  

 Middels produktive 
fangst- eller 

tareområde 

 Viktige gyte- eller 

oppvekstområde 

 Store, høgproduktive 

fangst- eller tareområde 

 Svært viktige gyte- eller 

oppvekstområde  

 

 

METODER FOR UNDERSØKELSER AV MARINT MILJØ 

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

biologisk mangfold. Undersøkelsen fungerer primært som en kartlegging av miljøforholdene 

(naturtilstanden) i resipienten i forkant av at det eventuelt skal fylles i sjø. Det er utført undersøkelser 
av miljøgifter i sediment på fem stasjoner i tiltaksområdet, samt sedimentkvalitet med kornfordeling 

og bunndyrsamfunnets sammensetning. I tillegg ble det utført kartlegging av marine naturtyper og 

artsmangfold på to stasjoner og befaring med undervannskamera (figur 4) i tiltaksområdet. Vurdering 

av resultat er gjort i henhold til Miljødirektoratets klassifisering av miljøkvalitet (Molvær mfl. 1997), 
klassifisering av miljøtilstand i vann, veileder 02:13 (Direktoratsgruppa for vanndirektivet) og 

Miljødirektoratets veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder kystfarvann – Revisjon av 

klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter (Bakke mfl. 2007). 
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Planområde
Utfyllingsområde med kai
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C2
C3

C5
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4
5

6
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Figur 4. Oversikt over prøvetakingsstasjoner for bunndyr (C1-C5, gule sirkler) og miljøgifter (1-7 

oransje sirkler) i Tretteskjervika. Grå sirkler markerer stasjoner for miljøgifter hvor det ikke var 

mulig å få opp nok sediment. Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.kystverket.no.  
 

 

Tabell 4. Posisjoner og dyp for de undersøkte sedimentstasjoner i Tretteskjervika den 24. oktober 
2013. Det er markert på hvilke stasjoner analyser av bunndyr og sediment ble gjennomført. 

Område St C1/1 St C2/2 St C3/3 St C4/4 St C5/5 St 6 St 7 

Posisjon 
nord 

61°45,643’ 61°45,620’ 61°45,682’ 61°45,729’ 61°45,740’ 61°45,669’ 61°45,736’ 

Posisjon 
øst 

5°10,881’ 5°10,893’ 5°10,798’ 5°10,841’ 5°10,918’ 5°10,996’ 5°11,011’ 

Dyp (m) 5 12 3 6 7 ca. 18 ca. 23 

Bunnfauna x x x x x   

Sediment x  x x  x x 

 
MILJØGIFTER I SEDIMENT 

Det ble samlet inn fire parallelle sedimentprøver på fem stasjoner med en 0,025 m² stor van Veen-

grabb (figur 4, tabell 3). Fra hver av de fire prøvene ble materiale tatt ut fra de 2–5 øverste cm og 

samlet til en blandprøve for analyser og vurdering av miljøgifter. 

 

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

forurenset sediment (TA 2802/2011) skisserer krav til hva som skal gjøres av undersøkelse i 
forbindelse med mudring og deponering av sedimenter.  

http://kart.kystverket.no/
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Trinn 1 risikovurdering omhandler økologisk risiko og er et minimumskrav til informasjon om 
sedimentets miljøtilstand i tiltaksområder hvor sediment vil bli berørt.  Gjennomsnittsverdier av 

miljøgifter samlet for området skal være gjeldende. 

 
I henhold til veileder TA 2802-2011 utgjør sedimenter ubetydelig risiko dersom 

gjennomsnittskonsentrasjonen for hele området er lavere enn grenseverdier oppgitt i nevnte veileder 

(tabell 13), og der ingen enkeltkonsentrasjoner er dobbel så høy som grenseverdien eller grensen 
mellom klasse III og IV for stoffet. Overskridelser av grenseverdier tilsier at risiko av sediment ikke er 

ubetydelige og Trinn 2 (risiko for human helse) risikovurdering bør vurderes eller gjennomføres. Når 

det gjelder tilnærmet rene stedegne sedimenter i tilstandsklassene I og II vil det som regel ikke føre til 

noe økt forurensing på området for deponering av steinmasser. Der ordinær mudring eller deponering 
på forurensede masser i tilstandsklasse III er aktuelt, vil det kunne være behov for tiltak som avhenger 

av type miljøgift(er), mengde masser og forholdene på deponeringstedet. 

 

MARIN BLØTBUNNFAUNA 

Det er utført undersøkelse av bunndyrsamfunnets sammensetning i tiltaksområdet i Tretteskjervika 
henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 5667-19:2004 og NS-EN ISO 16665:2005 (figur 4). Det ble 

tatt to paralleller på fem stasjoner for artsbestemmelse av bløtbunnfauna, med en 0,1 m
2
 stor van 

Veen-grabb. Sedimentet fra grabben ble vasket gjennom en rist med hulldiameter på 1 mm, og 

gjenværende materiale ble fiksert på hver sin boks med formalin tilsatt bengalrosa og tatt med til lab 
for analyse av fauna.  

 

Det ble i tillegg tatt et ekstra grabbhogg for analyse av sedimentkvalitet. Som støtteparametere til 
marin bløtbunnsfauna ble sedimentet analysert for kornfordeling, tørrstoff, glødetap og organisk 

karbon (TOC). Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand, og grus i 

sedimentet.  Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet ble analysert direkte etter AJ 31, men 

for å kunne benytte klassifiseringen i Miljødirektoratet (Molvær mfl.1997), 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) 
 

Vurderingen av bunndyrsammensetningen gjøres på bakgrunn av diversiteten og forekomst av 

ømfintlige eller tolerante arter i prøven. Diversitet omfatter to forhold, artsrikdom og jevnhet, som er 
en beskrivelse av fordelingen av antall individer pr art. Seks ulike indekser sikrer best mulig vurdering 

av tilstanden på bunndyr i hht. veileder 02:13, klassifisering av miljøtilstand i vann (tabell 5).  

 

Tabell 5. 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 Sammensatt >0,82 0,82-0,63 0,63-0,49 0,49-0,31 <0,31 

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

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

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

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

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

nEQR tilstandsklasse 1-0,8 0,8-0,6 0,6-0,4 0,4-0,2 0,2-0,0 

 

MARINE NATURTYPER OG MARINT ARTSMANGFOLD 

Det er utført en enkel kartlegging av flora og fauna i litoralen og øvre deler av sublitoralen på 2 

stasjoner, stasjon A og B, i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007 og Naturtyper i Norge 
(NIN, Halvorsen 2009). Sublitoralt ble større områder innenfor utfyllingsområdet befart med 

undervannskamera fra 2-3 m dyp. Dersom en art ikke lot seg identifisere i felt, tok en prøver for senere 

identifisering.  
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Figur 5. Oversiktsbilde av strandsone A og B (oransje trekant), samt områder befart med 

undervannskamera (område innenfor gul stiplet linje) i Tretteskjervika.  

 

Tabell 6. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype for undersøkte litoralsoner i 

Tretteskjervika den 24. oktober 2013. L = litoral, S = sublitoral. 

Område A: Tretteskjeret (holme) B: Tretteskjervika 

Posisjon nord 61° 45, 677’ 61° 45, 648’ 

Posisjon øst 5° 10, 767’ 5° 11, 026’ 

Himmelretning sør vest 

Helningsvinkel 10 % 10 % 

Eksponering Liten-middels liten 

Substrat (L/S) Fjell og stein (L)/ hardbunn, 
fjellvegg (S) 

Fjell og rullestein (L)/ hardbunn, 
steinfjære (S)  
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet er alle områdene som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det planlagte 

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

kunne ha en effekt. For marint biologisk mangfold i denne rapporten omfatter tiltaksområdet de 

aktuelle bunnareal og strandsonen som blir direkte påvirket av utfyllingen av steinmasser. For 
terrestrisk biologisk mangfold omfatter tiltaksområdet alt land- og strandsoneareal som blir bygd ned 

eller på annen måte fysisk påvirket av tiltaket.  

 
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 
terrestrisk biologisk mangfold vil området som blir påvirket variere i forhold til topografi og hvilke 

arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influensområdet å være 100 meter fra fysiske inngrep, 

mens det for de mest arealkrevende fugle- og pattedyrartene vurderes å være vesentlig mer, på grunn 

av forstyrrelser i anleggsperioden. 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

Tretteskjervika er et eksisterende industriområde, som ligger øst for Svelgen på sørsiden av 

fjordarmen Nordgulen i Bremanger kommune (figur 6). Nordgulen er opptil 130 m dyp, og er 
forbundet med Gulen i øst gjennom et tersklet område med dybde på 60 m. Gulen er et basseng på 

150-200 m dyp som er videre forbundet med Frøysjøen i nordvest.  

 
Resipienten Nordgulen er i følge www.vann-nett.no en ferskvannspåvirket beskyttet fjord og har 

moderat økologisk status og moderat oppholdstid av bunnvann. Selv om sjøområdet er kystnært 

sørger terskelområdet for at det er moderat utskiftning av bunnvann. Påvirkningsfaktorer som bidrar til 
den moderate økologiske statusen i Nordgulen er listet opp i vann-nett og det nevnes utslipp fra 

industri (stor påvirkningsgrad), utslipp fra renseanlegg 10 000 pe (middels påvirkningsgrad), og 

utslipp fra landbruk og fiskeoppdrett (liten påvirkningsgrad). 

 

TRETTESKJERVIKA

SVELGENGULEN

 

Figur 6.  Planlagt utfyllingsområde (rødt felt) i Tretteskjervika i Nordgulen, Bremanger kommune. 

Verneområde ved Tennøyane er merket med rød stiplet sirkel.  

http://www.vann-nett.no/
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RESULTAT OG VERDIVURDERING 
 

SEDIMENTUNDERSØKELSE 

 

SEDIMENTKVALITET 

Det ble innsamlet tilstrekkelig med prøvemateriale. Et bunnsubstrat med mye fjell, stein og flekkvis 
bløtbunn gjorde det vanskelig å få opp sedimentprøver. Som følge av det, ble det kun hentet opp 

prøver til artsbestemmelse på stasjon C2 og C5 og ikke til kornfordeling. Til grunnlag for 

artsbestemmelse ble det tatt minst to parallelle prøver på stasjon C1-C4, derav seks enkeltprøver med 
minst 1-1,5 l volum (Figur 7-17). På stasjon C5 var det kun et grabbhogg med innhold tilstrekkelig for 

bunndyrsanalyse. Sedimentet ble hentet opp fra ca. 3-12 m dyp og var luktfritt. Prøvene fra stasjon C1 

var veldig små, men innehold litt skjellsand og grus. På stasjon C2 var det lys skjellsand oppå en mørk 
såle av sand, silt og litt grus og noen stein. Sedimentet var mykt til fast. På stasjon C3 var det 

mørkegrått sediment, med grus, skjellsand og sand.  Stasjon C4 var lignende, men med høyere andel 

av lys skjellsand på toppen av grå grus og sand. Det var noen stein i prøven. På stasjon C5 var andelen 

av skjellsand igjen mindre. Mesteparten av sedimentet var mørkt grått og mykt, med bare litt sand og 
grus. 

 

Tabell 7. Sensorisk beskrivelse av prøvene fra stasjon C1-C5 i Tretteskjervika 24. oktober 2013.  

Stasjon St. C1 St. C2 St. C3 St. C4 St. C5 

Dyp 5 m 12 m 3 m 6 m 7 m 

Antall replikater 2 2 2 2 2 

Antall forsøk 2 2 2 5 2 

Grabbvolum (liter) 0 0,3-2 0,2-1 1-1,5 0-1,5 

Bobling i prøve Nei Nei Nei Nei Nei 

H2S lukt Nei Nei Nei Nei Nei 

Primær-

sediment 

Skjellsand Spor 10 % 30 % 50 % 10 % 

Grus Spor 20 % 40 % 30 % 10 % 

Sand  40 % 20 % 20 % 40 % 

Silt  30 % 10 % litt 40 % 

Leire      

Mudder      

Beskrivelse av prøven Spor av 

sediment, 
alger revet løs 

fra hardbunn. 

Lys skjellsand 

på mørk såle. 
Fast til mykt. 

Mørkegrå, 

mykt til fast. 

Stein i 

åpning. Grått 
sediment, 

mykt til fast. 

En del alger. 

Mørk grå, 

mykt. 

 

Tabell 8. Kornfordeling (vektprosent), tørrstoff (i våtvekt), organisk innhold og TOC i sedimentet fra 

Tretteskjervika 24. oktober 2013. Miljødirektoratets tilstand for totalt organisk karbon (normalisert 

TOC) er markert med I = bakgrunnsnivå (blå), II = god (grønn), III = moderat (gul),  IV = dårlig 
(oransje), V = svært dårlig (rød). 

Stasjon Leire & silt Sand Grus Tørrstoff (vv) Glødetap TOC Normalisert TOC 

Enhet % % % % % mg/g mg/g 

C1 / 1 12,7 38,4 48,9 59,8 3,55 18 33,7 

C3 / 3 13,7 48,8 37,5 71,5 3,66 15 30,5 

C4 / 4 21,3 42,6 36,1 91,7 1,65 4 18,2 

6 17,6 45,3 37,1 67,1 2,57 16 30,8 

7 30,1 52,6 17,3 77,8 2,00 11 23,6 
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Glødetapet i sedimentet var generelt lavt på stasjonene, hvorav stasjon 1 og 3 hadde høyest andel og 
stasjon 4 lavest (tabell 8). Glødetapet er mengde organisk stoff som forsvinner ut som CO2 når 

sedimentprøven blir glødet, og er et mål for mengde organisk stoff i sedimentet. En regner med at det 

vanligvis er 10 % eller mindre i sediment der det foregår normal nedbryting av organisk materiale. 
Høyere verdier forekommer i sediment der det enten er så store tilførsler av organisk stoff at 

nedbrytingen ikke klarer å holde følge med tilførslene, eller i områder der nedbrytingen er naturlig 

avgrenset av for eksempel oksygenfattige forhold. Innholdet av normalisert TOC var mellom 18,2 og 
33,7 mg C/g. Det tilsvarer Miljødirektoratets tilstandsklasse I = «bakgrunnsnivå» for stasjon 4, 

tilstandsklasse II = «god» for stasjon 7 og tilstandsklasse III = «moderat» for de resterende stasjonene. 
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Figur 7. Venstre: Stasjon C1, grabb A. Høyre: Kornfordeling i sediment for stasjon C1.  Figuren viser 

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

y-aksen. 

 

   

Figur 8. Sediment fra stasjon C2 A (venstre) og C5 B (høyre). 
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Figur 9. Venstre: Sediment fra stasjon C3 A. Høyre: Kornfordeling i sediment ved stasjon C3/3. 
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Figur 10. Venstre: Sediment fra stasjon C4 B. Høyre: Kornfordeling i sediment ved stasjon C4/4. 
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Figur 11. Venstre: Kornfordeling ved stasjon 6. Høyre: Kornfordeling ved stasjon 7. 

 

 

MILJØGIFTER I SEDIMENT 

På stasjon 1, 3, 4, 6 og 7 fikk en på 9-13 forsøk opp fire paralleller til en blandeprøve for analyse av 

miljøgifter (figur 12). På stasjon 2 og 5 fikk en på henholdsvis 10 og 5 forsøk ikke opp noe 
prøvemateriale. Sedimentet var tilsvarende som for bløtbunnsfauna-prøvene.  

 

   

Figur 12. Sediment fra stasjon 3 og 6 i Tretteskjervika den 24. oktober 2013.  

 

Konsentrasjonen av tungmetaller og organiske miljøgifter som knyttes opp mot en aktuell miljøtilstand 
er ført opp i tabell 13. Metallinnholdet i sedimentet fra Tretteskjervika var lavt for samtlige metaller 

tilsvarende beste tilstandsklasse I = «bakgrunnsnivå». For PAH-stoffene (summen av tri- til 

hexasykliske forbindelser) ble det påvist flere forbindelser der de fleste stoffene ble funnet i 
bakgrunnsnivå eller svakt forhøyede konsentrasjoner tilsvarende tilstandklasse II = «god». Det ble 

registrert sterkt forhøyde verdier for benzo (ghi) perylen innenfor tilstand IV = «dårlig».   
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For PCB stoffer ble det påvist bakgrunnsnivå eller svakt forhøyede konsentrasjoner tilsvarende II = 
«god». Nivået av TBT var under detekterbart nivå, og tilsvarer tilstandklasse I = «bakgrunnsnivå». 

 

Sedimentet fremstår totalt sett som lite påvirket med hensyn på miljøgifter. Høye verdier av 
Benzo(ghi)perylen er ikke uvanlig å finne innenfor klasse IV i sediment, selv om andre PAH-

forbindelser og summen er innenfor tilstandsklasse I – II (eks. Brekke & Eilertsen 2009; Brekke m.fl. 

2009;2010). Høye konsentrasjoner av Benzo(ghi)perylen ser mer ut til å være et generelt problem 
fremfor å indikere spesielle utslippskilder.  

 

Tabell 13. Miljøgifter i sediment fra fem stasjoner (stasjon 1, 2, 4, 6 og 7) i Tretteskjervika 24. oktober 

2013. Gjennomsnitt av miljøgifter for samtlige stasjoner og grenseverdier for Trinn 1 risikovurdering i 
hht. TA 2802-2011. Tilstanden (Bakke mfl. 2007) er markert med farge for aktuelle parametere. I = 

bakgrunnsnivå (blå), II = god (grønn), III = moderat (gul), IV = dårlig (oransje, V = svært dårlig 

(rød).  

Stoff Enhet St. 1 St. 3 St. 4 St. 6 St. 7 Snitt Grenseverdi 

Arsen (As) mg/kg 4,7  4,2  3,2  4,1  2,6  3,8  52 

Bly (Pb) mg/kg 14  9,6  23  13  6,5  13,2  83 

Kadmium (Cd) mg/kg 0,14  0,098  0,04  0,092  0,032  0,08 2,6 
Kobber (Cu) mg/kg 8,4  4,3  3,8  4,4  3,5  4,88  51 

Krom (Cr) mg/kg 14  18  17  7,8  11  13,5  560 

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,026  0,018  0,01  0,033  0,01  0,019 0,63 
Nikkel (Ni) mg/kg 8,9  6,6  11  5  8,2  7,9  46 

Sink (Zn) mg/kg 32  21  18  22  19  22,4  360 

Naftalen µg/kg 12,3  11,3  5,94  11,2  8,73  9,89  290 

Acenaftylen µg/kg 0,8  1,01  0,6  0,96  0,87  0,84  33 
Acenaften µg/kg 4,18  3,19  2,26  3,26  3,3  3,23  160 

Fluoren µg/kg 6,83  5,21  3,52  2,21  4,2  4,39  260 

Fenantren µg/kg 29,2  22,6  13,4  20,6  16,1  20,38  500 

Antracen µg/kg 10,7  7,77  5,92  7,16  4,97  7,304  31 
Fluoranthen µg/kg 62,1  48  27,3  36,2  28,1  40,34  170 

Pyren µg/kg 63,6  43,1  26,3  43,1  26,8  40,58  280 

Benzo[b]antracen µg/kg 16,5  17,2  9,28  7,36  6,68  11,40  60 
Krysen µg/kg 27,5  21,7  13,5  15,4  10,7  17,76  280 

Benzo[b]fluoranten µg/kg 32,1  31,6  17  17,4  13,3  22,28  240 

Benzo[k]fluoranten µg/kg 11,8  14,1  7,22  5,98  4,8  8,78  210 
Benzo[a]pyren µg/kg 10,7  14,1  7,51  5,39  4,44  8,42  420 

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg 6,76  12,2  5,65  2,81  3,21  6,12  47 

Dibenzo[a,h]antracen µg/kg 30,4  16,4  11  18,1  12,2  17,62 590 

Benzo[ghi]perylen µg/kg 196  108  70,6  141  95,5  122,2 21 

∑ PAH 16 EPA µg/kg 522  377  227  338  244  341,6  2000 

PCB # 28 µg/kg 1,5 1,5 1,2 1,3 1 1,3  

PCB # 52 µg/kg 1,7 2,3 2,4 2,2 1,6 2,0  

PCB # 101 µg/kg 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4  
PCB # 118 µg/kg <0,1 0,5 0,9 0,6 0,3 0,6  

PCB # 138 µg/kg 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8  

PCB # 153 µg/kg 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  
PCB # 180 µg/kg 0,25 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4  

∑ PCB 7 µg/kg 4,95  6,7  7,1  6,2  4,5  5,89 17 

Tributyltinn (TBT) µg/kg <1  <1  <1  <1  <1  <1 35 

 

 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1947 21 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR NATURMILJØ 
 
Det har vært utført mange undersøkelser av naturmiljø i Bremanger opp gjennom årene, de viktigste er 

summert i rapport i forbindelse med naturtypekartlegging i Bremanger kommune av Gaarder (2004). 

Data fra disse undersøkelsene er tilgjengelige i Naturbasen. Artsdatabankens Artskart inneholder 
registreringer fra influensområdet. Det er registrert et verneområde ved Tennøyane (figur 6, Verne-

forskrift: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0467.html).  

 

RØDLISTEARTER 

Fra influensområdet rundt Tretteskjervika er det registrert en del rødlistearter, se Artsdatabankens 

artskart (http://artskart.artsdatabanken.no) og Sandvik (2009). Det ble ikke registrert marine 
rødlistearter under befaringen den 24. oktober 2013. Flest registreringer er knyttet til lokaliteten 

Tennøyane naturreservat, som ligger i møtet mellom Nordgulen og Midtgulen om lag to km mot 

sørvest fra tiltaksområdet. Dette sjøfuglreservatet tilhører influensområdet for sjøfugl. Her hekker 

fiskemåke (NT) og makrellterne (VU) fast, eller periodevis fast, mens det er gjort tilfeldige funn av 
teist (VU), hettemåke (NT), vipe (NT), storspove (NT) og strandsnipe (NT). Det er sannsynlig at 

artene fiskemåke (NT), makrellterne (VU) og strandsnipe (NT) også vil opptre nokså regelmessig 

innenfor tiltaksområdet i Tretteskjervika, først og fremst på streif. Fiskemåke og strandsnipe kan 
muligens også hekke i dette området. Det er videre grunn til å anta at oter (VU) er knyttet til 

tiltaksområdet som streifdyr i sjøområdene. På bakgrunn av at fugle- og pattedyrarter i kategoriene 

VU og NT med stor sannsynlighet opptrer innenfor tiltaksområdet, vurderes tema rødlistearter å ha 
liten til middels verdi. 

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

NATURTYPER 

Det finnes ikke naturtyper i henhold til DN-Håndbok 13 innenfor tiltaksområdet i Tretteskjervika, jf. 
ellers Gaarder (2004). Tema verdifulle naturtyper har derfor liten verdi. 

 

ARTSMANGFOLD 

Den sørvestre, landfaste delen av tiltaksområdet består i hovedsak av eksisterende industri- og naust-

område, der det knapt finnes randområder tilbake som har innslag av naturlig vegetasjon. Neset i 

sørøst er skogdekt, med furu som viktigste treslag og røsslyng-blokkebærskog (A3) som dominerende 
vegetasjonstype. En kraftlinje krysser dette skogpartiet i øst-vest retning. Selve Tretteskjeret består av 

fire permanent synlige skjær, hvorav skjæret lengst mot sørvest er størst og høyest, og det eneste som 

har innslag av høyvokst vegetasjon (figur 13). Sentralt på dette skjæret vokser et tett kratt av rogn og 
nype-art. Andre registrerte karplanter er; sløke, tiriltunge, sisselrot, rød jonsokblom og sannsynligvis 

grasene rødsvingel, strandrør og krypkvein.  

 
Vegetasjonstypen er strandberg (X1). Av lav finnes blant annet vanlig messinglav (Xanthoria 

parietina), marebek (Verrucaria maura), svaberglav (Anaptychia runcinata), grå fargelav (Parmelia 

saxatilis) og Umbilicaria-arter. Generelt for hele tiltaksområdet gjelder at berggrunnen består av 

fattige devonske sedimentbergarter, og at jordsmonnet er grunt, eller helt fraværende. Fugle- og 
pattedyrfaunaen består sannsynligvis av vanlige arter for regionen. Langs sjøsiden, og spesielt i 

tilknytning til selve Tretteskjeret, vil ulike sjøfuglarter kunne opptre, først og fremst tilhørende 

gruppene måkefugler, ender, skarv og vadefugler. Under feltarbeidet (ultimo oktober måned) ble 
registrert; gråmåke, svartbak og toppskarv. Andre vanlige arter som kan forventes å opptre i området 

er; fiskemåke, sildemåke, tjeld, gråhegre, grågås, ærfugl, siland og stokkand. Av spurvefugler vil 

sannsynligvis kråke og linerle kunne påtreffes, og av pattedyr finnes trolig oter og mink. Det kan ikke 

utelukkes at arter som svartbak, gråmåke, fiskemåke, tjeld, ærfugl, siland og strandsnipe mer eller 
mindre regelmessig kan hekke på ett eller flere av skjærene, men sannsynligvis i sterkt moderat antall. 

På fastlandssiden vil trolig bare strandsnipe, sammen med linerle, kunne hekke langs strandsonen.  

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0467.html
http://artskart.artsdatabanken.no/
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Den øvrige hekkefuglfaunaen er forventet å være dominert av ulike spurvefuglarter som er knyttet til 
skogområdet øst i tiltaksområdet. Typiske arter vil være finkefugler, sangere, troster og meiser. Av 

pattedyr opptrer sannsynligvis hjort og rødrev.  
 

   
 

 

Figur 13.  Øverst: Vegetasjonsforhold på Tretteskjeret. Nederst: Hvilende gråmåker på midtre skjær.  

 

Verken Artskart eller Naturbasen har informasjon om fauna fra selve tiltaksområdet. Artsmangfoldet 
vurderes samlet å være representativt for distriktet. På denne bakgrunn vurderes tema artsmangfold å 

ha liten verdi. 

 
Liten verdi for verdifulle naturtyper og liten verdi for artsmangfold gir liten verdi for terrestrisk 

biologisk mangfold.  

 Terrestrisk biologisk mangfold har liten verdi. 

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD  

 

NATURTYPER  

Fra feltundersøkelsene ble det registrert naturtypene fjæresone-vannstrand på fast bunn (S4) og 
strandberg (S5) på begge stasjoner (A & B) i litoralsonen (figur 8). I øvre del av sublitoralen ble det 

registrert naturtypen annen fast eufotisk saltvannsbunn (M11) på begge stasjoner (figur 15).  

 

Fra befaringen med undervannskamera dypere enn 2-3 meter ble det hovedsakelig registrert 
naturtypen fast eufotisk saltvannsbunn (figur 16) ned til ca. 10 m. Deretter gikk det over i mellomfast 

eufotisk saltvannsbunn (M12) av sand, grus og skjellsand, samt områder med tareskogbunn (M10) 

bestående av arter som sukkertare (Saccharina latissima) og fingertare (Laminaria digitata).  
 

Tareskogsbunn er en rødlistet naturtype i kategori NT, nær truet. Tareskogsbunn er nær truet på grunn 

av en nedgang i tareskog, men forekomstene som er registrert i Tretteskjervika vil ikke kunne 

defineres som en tareskog på grunn av de små forekomstene som er registrert. Tareskog er definert 
som et sammenhengende område dominert av tarearter med et areal større enn 100 m² og bredde større 

enn 5 m. Naturtypen tareskogbunn er vurdert å ha liten til middels verdi på grunn av lite areal. Øvrige 

naturtyper er vanlige og har liten verdi.  
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Figur 14.  Litoralsonen på stasjon A (høyre) og B (venstre) med naturtypene strandberg og fjæresone-

vannstrand på fast bunn.  

 

   

Figur 15. Sublitoralsonen på stasjon A og B med naturtypen fast eufotisk saltvannsbunn.  

 

   

Figur 16. Mellomfast eufotisk saltvannsbunn (venstre) og tareskogsbunn (høyre) ved stasjon B i 

Tretteskjervika. 

 

ARTSMANGFOLD 

Litoralt 

Litoralsonen på stasjon A ved Tretteskjeret er en slak til moderat bratt strandsone med fast fjell og stor 
stein. Øverst i litoralsonen var det et belte av marebek på opptil 1,5 m bredde, med en del 

måsegrønske (Prasiola stipitata) og messinglav (Xanthoria parietina). Under marebekbeltet var det et 

sammenhengende sauetangbelte (Pelvetia canaliculata) på 40-75 cm, etterfulgt av et blæretangbelte 
(Fucus vesiculosus) på ca. 0,5 m (figur 17). Nederst i litoralsonen var det et belte på 0,5-0,7 m av 

grisetang (Ascophyllum nodosum). Berg opp til sauetangbeltet var dekket av fjæreblod (Hildenbrandia 
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rubra). Av fauna ble det registrert vanlig strandsnegl (Littorina littorea), spiss strandsnegl (L. 
saxatilis) og albuesnegl (Patella vulgata). 

Litoralsonen på stasjon B ved Tretteskjervika bestod av en slak til moderat bratt strandsone med fast 

fjell og rullestein. Øverst i litoralsonen var det et belte av marebek på opptil 1,5-2 m etterfulgt av et 
belte av blæretang på ca. 0,5 m. Deretter et grisetangbelte på 0,5-1 m (figur 17). Det var fjæreblod på 

berg fra like over blæretangbeltet og ned til vannlinjen. Av undervegetasjon ble det registrert 

grisetangdokke (Polysiphonia lanosa) og vanlig grønndusk (Cladophora rupestris). Av fauna ble det 
registrert sporadiske forekomster av fjærerur (Semibalanus balanoides), tangloppe (Gammarus sp.), 

albuesnegl, vanlig strandsnegl og membranmosdyret Membranipora membranacea. 

 

   

Figur 17. Venstre: Sauetang, blæretang og fjæreblod i litoralsonen ved stasjon A. Høyre: Blæretang- 

og grisetangbelte, samt fjæreblod i litoralsonen ved stasjon B. 

 

   

Figur 18. Venstre: Vanlig grønndusk, fjærerur, albuesnegl, blåskjell, slettrugl og sagtang i øvre deler 

av sublitoralen ved stasjon A. Høyre: Grisetang, vanlig grønndusk og grisetangdokke i øvre deler av 

sublitoralen ved stasjon B. 
 

Sublitoralt 

Øvre deler av sublitoralsonen på stasjon A bestod av fjell og stein med slak helning. Algesamfunnet 
var dominert av grisetang, med noe blæretang og sagtang (Fucus serratus). Det var mye påvekst av 

grisetangdokke og perlesli (Pylaiella sp.) på tang (figur 18). Slettrugl (Phymatolithon lenormandii) 

forekom sammen med fjæreblod flekkvis på steiner. Vanlig grønndusk var dominerende 

undervegetasjon. Ellers var det forekomster av krusflik (Chondrus crispus), rødkluft (Polyides 
rotundus) og Polysiphonia sp. Av fauna ble det registrert blåskjell (Mytilus edulis), posthornmark 

(Spirorbis spirorbis), stjernemosdyr (Electra pilosa), Membranipora membranacea, albuesnegl og 

vanlig strandsnegl. 
 

Befaring med undervannskamera i sublitoralen rundt Tretteskjeret viste at området bestod av bratt 

hardbunn av fjell ned til rundt 16 m dyp, men med et grunnere og mindre bratt parti på ca. 2 m dyp 

mellom de to holmene. Mellom holmene var vegetasjonen mer artsrik, men dominert av skolmetang 
(Halydris siliquosa). Det ble også registrert Cladophora spp, rødlo (Bonnemaisonia hamifera), 
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Ceramium sp., slettrugl, grisetang, blæretang, grisetangdokke, Polysiphonia sp, Pylaiella sp., 
fjæreblod, rødkluft og krusflik. Den bratte fjellveggen var tilsvarende artsrik med de samme 

artsregistreringene. Det ble i tillegg registrert spredte forekomster av tare (sukkertare og fingertare), 

martaum (Chorda filum) og sjøris (Ahnfeltia plicata) her (figur 19). Av fauna ble det registrert ulike 
mosdyr, Aplysilla sp, vanlig korstroll (Asterias rubens), piggkorstroll (Marthasterias glacialis), 

posthornmark, blåskjell, albuesnegl, vanlig strandsnegl og sekkedyr (Ascidia sp.).  

 
I sublitoralen fra Tretteskjervika ved stasjon B og i nordvestlig retning, bestod hovedsakelig bunnen 

av mellomfast til fast substrat, med dybder på 5 til 17 m. Vegetasjonen på de grunnere områdene var 

dominert av skolmetang og martaum. De dypere områdene i tiltaksområdet var dominert av sukkertare 

og fingertare, med undervegetasjon av vorterugl (Lithothamnion glaciale) og slettrugl (figur 19). Det 
var mye epifyttisk rødalgevekst på tare, samt registreringer av blant annet rødkluft og sjøris. Det ble 

ellers registrert grisetang, blæretang, Ceramium spp, vanlig grønndusk, Cladophora sp. og krusflik. 

Av fauna ble det registrert piggkorstroll, ulike mosdyr (bl.a. M. membranacea og stjernemosdyret 
Electra pilosa), ulike svamper (bl.a. A. sulfurea/rosea), sekkedyr og posthorn-mark.  

 

Artsmangfoldet i litoral- og sublitoralsonen er i hovedsak trivielt, men et relativt rikt artsmangfold i 

tareskogsbunn gir liten til middels verdi.  
 

   

Figur 19. Venstre: Sukkertare på ca. 12 m dyp. Høyre: Sukkertare og fingertare på 16 m dyp.  

 

BLØTBUNNFAUNA 

På stasjon C2 var antallet arter og individer i de to grabbene varierende. Det var midlere til svært lave 

verdier med 26 arter (60 individer) i grabb A og 8 arter (10 individer) i grabb B. Totalt individantall 
var 79, mens gjennomsnittet var 40, totalt artsantall var 29, og gjennomsnittet for de to grabbene ble 

17 (tabell 10). Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «God» for begge enkeltgrabber, 

deres gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. Verdiene for artsmangfold ved 
Shannon-Wieners indeks lå innenfor tilstandsklasse «God» for grabb A og klasse «Moderat», men nær 

klasse «God», for grabb B. Deres gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene lå 

innenfor tilstandsklasse «God». Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med svært lite dominans. 
For beregning av Hurlberts indeks (ES100) var det ikke tilstrekkelig med individer i prøvene. Verdiene 

for ISI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «God» for grabb A, grabbgjennomsnittet, stasjonsverdien 

og deres nEQR-verdi, mens grabb B lå i klasse «Svært God». Verdiene for NSI-indeksen lå innenfor 

tilstandsklasse «God» grabb A og innenfor klasse «Svært God» for grabb B. Deres gjennomsnitts- og 
stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene lå i tilstandsklasse «God». Verdiene for DI-indeksen 

varierte og lå innenfor tilstandsklasse «Svært god» for grabb A og klasse «Svært dårlig» for grabb B 

samtidig som gjennomsnitts- og stasjonsverdiene og begge nEQR-verdier lå innenfor tilstandsklasse 
«Dårlig».  

 

Verdiene for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle seks indekser lå innenfor tilstandsklasse «God» 

for alle verdiene. Hyppigst forekommende art på stasjon 2 var den forurensningsømfintlige 
hesteskomarken Phoronis muelleri med 13 individer tilsvarende omtrent 16 prosent av totalt 

individantall. 
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Tabell 10. Antall arter (S) og individ (N) av bunndyr i sediment fra to paralleller ved stasjon C2 i 

Tretteskjervika 24. oktober 2013, samt NQI1-indeks, Shannon-Wieners diversitetsindeks (H’), 

beregnet maksimal diversitet (H’max), jevnhet (J), artsindeks (ISI, NSI, DI, Rygg 2002). Til høyre for 
begge sistnevnte kolonner finnes nEQR-verdiene for disse størrelsene. Gjennomsnitt for grabb A, og B 

er angitt som Ḡ, mens sum per stasjon er angitt som Ṧ. nEQR-verdier viser tilstandsklassen for 

gjennomsnitt av antall grabbhugg og sum per stasjon. Et gjennomsnitt av nEQR- verdier for alle 
indekser for grabb og stasjon gir endelig tilstandsklasse.  Fargekoder tilsvarer tilstandsklassifisering 

etter Veileder 02:2013. 

 

St. C2 A B Ḡ nEQR Ḡ Ṧ nEQR Ṧ 

Antall arter S 26 8 17   29 

 Antall ind. N 69 10 40   79 
 NQI1 0,740 0,711 0,726 0,701 0,755 0,732 

H' 4,12 2,92 3,52 0,658 4,32 0,747 

J 0,88 0,97 0,93   0,89 

 H’max 4,68 3,01 3,78   4,85 

 ES100 

  

      

 ISI 7,7 10,1 8,9 0,731 8,0 0,646 

NSI 21,6 25,6 23,6 0,744 22,1 0,684 

DI 0,21 1,05 0,63 0,376 0,63 0,376 

Samlet  Samlet verdi: 0,639 0,642   0,637 

 

Kombinasjonen midlere til svært lavt artsantall, lavt til svært lavt individantall, NQI1-, artsmangfolds-, 
ISI- og NSI-indeksverdier stort sett i tilstandsklasse «God», og verdier for DI-indeksen i 

tilstandsklasse «Dårlig» med stor spredning til klasse «Svært god» og «Svært dårlig» for 

enkeltgrabbene, en forurensningsømfintlig art som hyppigst forekommende og gjennomsnittsverdier 
for nEQR-verdiene samt samlet verdi for disse i tilstandsklasse «God» karakteriserer Stasjon C2 i 

Tretteskjærvika per 24. oktober 2013. Stasjonen synes best karakterisert som liggende på 

tilstandsklasse «God».  

 
På stasjon C3 var artsantallet i de to grabbene lavt med 15 og 19 arter henholdsvis i grabb A og B. 

Totalt artsantall var 25, mens gjennomsnittet for de to grabbene ble 17 (tabell 11). Individantallet i de 

to grabbene hadde varierende og lave til svært lave verdier med 299 i grabb A og 56 i grabb B. Totalt 
individantall var 355, mens gjennomsnittet var 178. Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor 

tilstandsklasse «Dårlig» for grabb A og «God» for grabb B, i klasse «Moderat» for stasjonsverdien og 

gjennomsnittsverdien samt sistnevntes korresponderende nEQR-verdi og i klasse «Dårlig» for 
stasjonsverdiens nEQR-verdi. Verdiene for artsmangfold ved Shannon-Wieners indeks lå innenfor 

tilstandsklasse «Dårlig» for grabb A, klasse «God» for grabb B og i klasse «Moderat» for de øvrige 

beregningene. Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med varierende dominans. 

 
Artsmangfold ved Hurlberts indeks (ES100) kunne beregnes kun for grabb A og verdiene lå innenfor 

tilstandsklasse «Dårlig» for grabbverdien og dennes korresponderende nEQR-verdi.  Verdiene for ISI-

indeksen lå innenfor tilstandsklasse «Moderat» for grabb A og «Dårlig» for grabb B. Stasjonsverdien 
og begge nEQR-verdier lå i klasse «Moderat» mens gjennomsnittsverdien var i tilstandsklasse 

«Dårlig». Verdien for NSI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «Svært Dårlig» for grabb A og 

innenfor klasse «Dårlig» for grabb B samt alle andre beregnede verdiene. Verdiene for DI-indeksen lå 

innenfor tilstandsklasse «God» for enkeltgrabbene, grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt 
for begge nEQR-verdiene. Verdien for grabb A lå nær klasse «Moderat» mens verdien for grabb B lå 

nær klasse «Svært God».  

 
Verdiene for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle seks indekser lå innenfor tilstandsklasse 

«Moderat» både for gjennomsnittsverdier, stasjonsverdier og samlet. Hyppigst forekommende art på 

stasjonen var fåbørstemark av slekten Tubificoides med 241 individer, hvorav nesten samtlige i grabb 
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A, tilsvarende omtrent 68 prosent av totalt individantall. Gruppen er svært forurensningstolerant, men 
kan også finnes på upåvirkede lokaliteter. Den er ofte dominant i brakkvann. 

 

Tabell 11. Antall arter (S), individer (N) og indekser av bunndyr i sediment fra to paralleller ved 
stasjon C3 i Tretteskjervika 24. oktober 2013. Se tabelltekst i tabell 10 for detaljer.  

 

St. C3  A B Snitt Ḡ nEQR Ḡ Sum Ṧ nEQR Ṧ 

Antall arter S 15 19 17 
 

25 
 Antall ind. N 299 56 178 

 
355 

 NQI1 0,403 0,685 0,544 0,477 0,483 0,392 

H' 1,37 3,63 2,50 0,509 2,04 0,425 

J 0,35 0,85 0,60 

 

0,44 

 H’max 3,91 4,27 4,17 

 

4,64 

 ES100 9,34 
  

0,374 
  ISI 6,2 5,9 6,1 0,400 6,5 0,446 

NSI 9,6 14,9 12,3 0,292 10,5 0,220 

DI 0,43 0,30 0,37 0,700 0,37 0,700 

Samlet Samlet verdi: 0,453 0,459 

 

0,446 

 
Kombinasjonen lavt artsantall, lavt til svært lavt individantall, NQI1-indeks i tilstandsklasse 
«Moderat», artsmangfolds- ISI-indeksverdier stort sett i klasse «Moderat» eller «Dårlig», NSI-

indeksverdier stort sett i klasse «Dårlig», verdier for DI-indeksen stort sett i tilstandsklasse «God», en 

forurensningstolerant/brakkvannstolerant gruppe som hyppigst forekommende og 
gjennomsnittsverdier for nEQR-verdiene samt samlet verdi for disse i tilstandsklasse «Moderat» 

karakteriserer stasjon C3 i Tretteskjervika per 24. oktober 2013. Stasjonen synes best karakterisert ved 

tilstandsklasse «Moderat».  

 
På stasjon C4 var artsantallet i de to grabbene middels til høyt med 36 og 45 arter i henholdsvis grabb 

A og B. Totalt artsantall var 57, mens gjennomsnittet lå på 41 (tabell 12). Individantallet i de to 

grabbene var relativt lavt med henholdsvis 140 og 302 individer i grabb A og B. Totalt individantall 
var 442, mens gjennomsnittet var 221. Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «God» 

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

Verdiene for Shannon-Wieners og Hurlberts indeks lå innenfor tilstandsklasse «God» for begge 
grabber og for grabbenes gjennomsnitts- og stasjonsverdier samt begge nEQR-verdiene. 

Jevnhetsindeksen hadde verdier assosiert med lite dominans. Verdiene for ISI-indeksen lå innenfor 

tilstandsklasse «Moderat» for begge enkeltgrabber og deres 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 grabb A 

og gjennomsnittet lå nær klasse «Moderat». 

 
Verdiene for DI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «Svært god» for grabb A, og grabbenes 

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

«Moderat» men nær klasse «God». 
 

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 Prionospio cirrifera med 93 individer tilsvarende omtrent 21 prosent av totalt 
individantall. Arten er ikke assosiert med påvirkede forhold. 

 

Kombinasjonen midlere til høyt artsantall, lavt til relativt lavt individantall, NQI1-indeks, 
artsmangfoldsverdier og NSI-indeks i tilstandsklasse «God», ISI-indeksverdier i klasse «Moderat», 

verdier for DI-indeksen stort sett i klasse «Svært god», en ikke spesielt forurensningstolerant art som 

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

tilstandsklasse «God» karakteriserer stasjon C4 i Tretteskjærvika per 24. oktober 2013. Stasjonen 
synes best karakterisert ved tilstandsklasse «God».  
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På stasjon C5 var artsantallet i den ene grabben høyt med 50 (tabell 12) mens individantallet var 
relativt lavt med 231 individer. Verdiene for NQI1-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «God» for 

både grabbverdi nEQR-verdi. Verdiene for Shannon-Wieners og Hurlberts artsmangfoldsindeks lå 

innenfor tilstandsklasse «God». Verdien for Hurlberts indeks lå nær klasse «Svært god». Begge 
nEQR-verdiene lå i klasse «God». Jevnhetsindeksen hadde verdi assosiert med lite dominans. 

Verdiene for ISI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «Moderat» både for grabbverdi og nEQR-verdi. 

Verdiene for NSI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «Moderat» men nær klasse «God» for både 
grabbverdi og nEQR-verdi. Verdiene for DI-indeksen lå innenfor tilstandsklasse «God» og nær klasse 

«Svært god» for både grabbverdi og nEQR-verdi.  

 

Tabell 12. Antall arter (S), individer (N) og indekser av bunndyr i sediment fra to paralleller ved 
stasjon C4 og en parallell fra stasjon C5 i Tretteskjervika 24. oktober 2013. Se tabelltekst i tabell 10 

for detaljer.  

 

  

  

St. C4 St. C5 

A B Ḡ nEQR Ḡ Ṧ nEQR Ṧ B nEQR 

 S 36 45 41 

 

57 

 

50  

N 140 302 221 

 

442 

 

231  

NQI1 0,694 0,707 0,701 0,675 0,714 0,688 0,699 0,673 

H' 4,34 4,33 4,34 0,749 4,64 0,782 4,51 0,768 

J 0,84 0,79 0,82 

 

0,80 

 

0,80  

H’max 5,17 5,48 5,29 

 

5,80 

 

5,64  

ES100 30,8 29,4 30,1 0,754 32,7 0,785 33,4 0,793 

ISI 7,0 7,0 7,0 0,532 7,0 0,523 7,3 0,569 

NSI 20,0 21,2 20,6 0,624 21,4 0,656 19,8 0,592 

DI 0,10 0,43 0,27 0,820 0,27 0,820 0,31 0,786 

Samlet Samlet verdi: 0,700 0,691 

 

0,709  0,697 

 
Verdiene for gjennomsnittlig nEQR beregnet over alle seks indekser lå innenfor tilstandsklasse 

«God». Hyppigst forekommende art på stasjonen var flerbørstemarken Prionospio cirrifera med 44 

individer tilsvarende omtrent 19 prosent av totalt individantall. Arten er ikke assosiert med påvirkede 

forhold. 
 

Kombinasjonen høyt artsantall, relativt lavt individantall, NQI1-indeks, artsmangfoldsverdier og DI-

indeks i tilstandsklasse «God» samt ISI- og NSI-indeksverdier i tilstandsklasse «Moderat», en ikke 
spesielt forurensningstolerant art som hyppigst forekommende og gjennomsnittsverdier for nEQR-

verdiene i tilstandsklasse «God» karakteriserer stasjon C5 Tretteskjærvika per 24. oktober 2013. 

Stasjonen synes best karakterisert ved tilstandsklasse «God». 

 

Oppsummering 

I en oppsummering var sedimentet ved de ulike stasjonene var preget av varierende individtetthet og 

artsmangfold av bunndyr. Forskjellen mellom parallellene kan i stor grad forklares med varierende 
volum av sediment. Antall dyr og artsmangfold på stasjon C2 var lavt, men det var noen arter i 

prøvene som er ømfintlige for organisk belasting og andre påvirkninger. Stasjon C4 og C5 hadde 

relativt lavt individtall, men høyt artsmangfold. Mangfoldet og verdiene til ømfintlighetsindeksene var 
lavest på stasjon C3, den grunneste stasjonen (3 m), som muligens er påvirket av skiftende temperatur- 

og salinitetsforhold. Tilstanden på stasjonene C2, C4 og C5 var «God» mens tilstanden på stasjon 3 

var «Moderat». Bunndyrsamfunnet på hele lokaliteten er karakteristisk for de undersøkte habitatene og 

synes lite påvirket av organiske tilførelser. Det var ingen rødlistete arter i prøvene. 
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NATURRESSURSER 

 

FISKERI OG HAVBRUK 

I Nordgulen er det registrert to aktive fiskeplasser i form av rekefelt med stedsnavn Nordgulen og 

Bryneneset (figur 20). Dette er en naturressurs som benyttes hele året. I følge Fiskeridirekoratets 
kartverktøy over fiskeplasser har de to rekefeltene i Nordgulen høy prioritet (A) og har stor verdi, 

http://kart.fiskeridir.no. I følge Havforskningsinstituttet har det vært en reduksjon i rekebestanden i 

Nordsjøen siden 2006, men de to siste årene har rekrutteringen tatt seg opp i Skagerak, og vil 

forhåpentligvis føre til en oppgang i bestanden (http://www.imr.no/).  
 

TRETTESKJERVIKA

 

Figur 20.  Avgrensing av naturressursen rekefelt i Nordgulen. Kart er hentet fra www.fiskeridir.no. 

 
 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

En oppsummering av verdiene for de ulike deltemaene er vist i tabell 14.  

 
Tabell 14. Oppsummering av verdier for naturmiljø og naturressurser i tiltaks- og influensområdet i 

Tretteskjervika. 

Rødlistearter 
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Rødlistearter 
Stor sannsynlighet for fugle- og pattedyrarter i kategori 

VU til NT 

 

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

 

Terrestrisk biologisk mangfold 
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Naturtyper Ingen ihht. DN håndbok 13. 
 

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

 

Artsmangfold Artsmangfoldet er lavt og representativt for sitt distrikt.   
 

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

 

Marint biologisk mangfold 
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Naturtyper Tareskogsbunn  (NT)over et større areal  
 

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

 

Artsmangfold Artsmangfoldet tilknytt tareskogsbunn er relativt rikt   
 

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

 

 Naturressurser 
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Fiskeri/havbruk To aktive rekefelt, Nordgulen og Bryneneset. 
 

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

 

http://kart.fiskeridir.no/
http://www.imr.no/
http://www.fiskeridir.no/
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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). «Kunnskaps-

grunnlaget» 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 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. 
Vurdering av virkning og konsekvens er begrunnet ut fra disse generelle vurderingene. 

 

VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

 Økt trafikk og støy i området 

 Tilførsel av steinstøv og sprengstoffrester til sjø i forbindelse med utfyllingsarbeidet 

 Oppvirvling av stedegne finsediment med risiko for spredning av miljøgifter 

 

Et hvert tiltak med utbygging og fylling av steinmasser vil føre til økning av trafikk og støy i tiltaks- 
og nærområdet. Direkte virkninger av anleggstrafikk vil avhenge av hvor og hvordan anleggsmaskiner 

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

stein vil primært kunne påvirke terrestre dyr som fugler og vilt. De fleste dyr har relativt høy toleranse 

for midlertidig økning av støy. 
 

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

sprengstoffrester. De mest finpartikulære delene vil kunne bli spredt utover fjordarmen Nordgulen. 
Tilførsler av steinstøv vil kunne gi direkte skader på fisk, og føre til en generell redusert biologisk 

produksjon i sjø på grunn av nedslamming. Det er de største og spisse partiklene som medfører skade 

på fisk. Nordgulen er kystnær og er forventet å ha god utskiftning, dermed vil steinstøv og 
sprengstoffrester bli spredt og fortynnet relativt raskt. Det vil kunne være liten negativ virkning for 

fisk som oppholder seg i området, men de vil i hovedsak kunne svømme vekk fra området.  Steinstøv 

og sprengstoffrester vil kunne negativ virkning for makroalger- og taresamfunn da de er følsomme for 

sedimentasjon og nedslamming som reduserer festet til algen, reduserer lysforhold og kan hindre 
spiring av rekrutter (Moy mfl. 2008, Trannum mfl. 2012). Sukkertare er spesielt følsom for 

nedslamming og har behov for mer eller mindre bart fjell for å få feste (Syvertsen mfl. 2009). 

 
Avrenning fra og utvasking av sprengsteinfyllinger kan også resultere i tilførsler av sprengstoffrester 

som ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner (Urdal 2001; Hellen mfl. 2002). Dersom 

sprengstoffrester finnes som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner medføre 
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giftvirkninger for dyr som lever i vannet. Andelen ammoniakk er avhengig av bl.a. temperatur og pH, 
men vil sjelden være så høy at det kan medføredødelighet 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.  
 

VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

 Arealbeslag/tap av leveområde 

 Habitatfragmentering og barriereeffekter 

 Effekter av endret strøm- og utskiftingsforhold 

 Drift av dypvannskai og økt skipstrafikk 

 
Hensikt med tiltaket er å etablere et havneområde med dypvannskai for skip.  Skipstrafikk bidrar med 

driftsutslipp til sjø og luft i form av utslipp fra motorer og avdamping av flyktige stoffer. I følge 

kystverket (2012) er det ikke påvist store miljøkonsekvenser av regulerte driftsutslipp fra 
skipstrafikken og selv med en moderat trafikkøkning vil utslipp til luft sannsynligvis reduseres i årene 

fremover. Dette på grunn av endringer i regelverk og teknologi. Skipstrafikk bidrar også med 

spredning av stedegent sediment som følge av propelloppvirvling. Det er kun sedimenter grunner e 
enn 20 m dybde som vil kunne spres som følge av propelloppvirvling. 

 

En utfylling i sjø medfører direkte arealbeslag, 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. 

 

0-ALTERNATIVET 

Konsekvensene av det planlagte tiltaket skal vurderes i henhold til den framtidige situasjonen i det 
aktuelle området, basert på kunnskap om utviklingstrekk i regionen, men uten det aktuelle tiltaket. Vi 

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

denne utredningen. 

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Generelt 

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

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

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

nedbørmengder vinterstid. 

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

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

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

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

høyre avrenning om vinteren, mens avrenningen vil bli redusert vår og sommer (Framstad mfl. 2006).  
  

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

Generelt 

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 
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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.  

 
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

 

RØDLISTEARTER 

Anleggsfasen med økt støy og trafikk, vil kunne virke forstyrrende på eventuelle hekkeforekomster av 

rødlistede fuglearter. Anleggsfasen vil kunne ha liten negativ virkning på rødlistearter i tiltaks og 
influensområdet. I driftsfasen vil det ikke være negative virkninger for rødlistearter. 

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

anleggsfasen. 

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

rødlistearter i driftsfasen.  

 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Som for rødlistearter vil det for ikke-rødlistearter kunne virke forstyrrende med støy og trafikk i 
anleggsfasen. Driftsfasen medfører store arealbeslag i tiltaksområdet, og innebærer at både 

Tretteskjeret og en stor del av strandsonen og tilliggende landareal blir tilnærmet ødelagt. Utfyllingen 

vil også ha negativ virkning for mesteparten av den naturlige vegetasjonen som finnes i tiltaksområdet. 

Tiltaket vurderes å ha liten negativ virkning i anleggsfasen og stor negativ virkning i driftsfasen for 
terrestrisk biologisk mangfold. 

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

mangfold i anleggsfasen. 

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

mangfold i driftsfasen.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

Spredning av steinstøv og sprengstoffrester og miljøgifter i stedegent sediment vurderes å kunne ha 
liten negativ virkning på marint biologisk mangfold anleggsfasen i form av tilslamming. Det vil være 

liten negativ virkning for makroalger og taresamfunn. Sediment og steinstøv kan gi skadevirkninger på 

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

(Humborstad mfl. 2006). Dersom det skal benyttes sprengstein i utfyllingen, kan det medføre en viss 
fare for tilførsler av sprengstoffrester i form av ammonium, nitrat eller ammoniakk som kan være 

skadelig for fisk.  

 
Driftsfasen vil på kort sikt kunne ha middels til stor negativ virkning på marine naturtyper og 

biologisk mangfold hvor det skal fylles i sjø. Det beslaglagte arealet vil endre det naturlige habitatet 

fullstendig for strand og sjøbunn. Habitatet vil imidlertid relativt raskt kunne rekoloniseres med 
naturlig påslag av vanlige forekommende arter.  

 

Driftsfasen medfører økning i skipstrafikk som bidrar til støy og utslipp til luft og sjø, samt 

oppvirvling av sediment, som generelt kan påvirke marint biologisk mangfold som alger og fauna. 
Dette ventes å ha liten negativ virkning i driftsfase dersom sjøområdet ikke utsettes for utslipp utover 

det som er regulert standard driftsutslipp ihht. vedlegg I-V i MARPOL-konvensjonen og 
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ballastkonvensjonen. Endrete strømforhold som følge av utfyllingen av Tretteskjervika ventes å ha 
ingen negativ virkning på marint biologisk mangfold 

 

Anleggsfasen vurderes å ha liten negativ virkning og driftsfasen vurderes å ha middels til stor negativ 
virkning for marint biologisk mangfold.  

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

biologisk mangfold i anleggsfasen. 

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

for marint biologisk mangfold i driftsfasen.  

 

FISKERI OG HAVBRUK 

I anleggsfasen vil spredning av steinstøv og sprengstoffrester, og aktivisering og spredning av 
stedegent sediment ha liten negativ virkning for den registrerte naturressursen rekefelt i Nordgulen.  

 

I forbindelse med steinbruddet på Dyrstad, hvor tilførsler av steinstøv til ytre del av Nordgulen er 
kontinuerlig, viser en resipientundersøkelse fra Multiconsult AS (Wyspianska 2013) at tilslamming av 

steinstøv er lokal og laget med steinstøv er tynt. Anleggsfasen vil for dette tiltaket vil pågå i en kort 

periode og det er i hovedsak grovt stedegent sediment i tiltaksområdet. 
 

De aktuelle sedimentene i Tretteskjervika har miljøgifter hovedsakelig innenfor tilstandsklasse I og II 

og er dermed lite forurenset, men de inneholder høye konsentrasjoner av PAH stoffet 

benzo[ghi]perylen tilsvarende tilstand = IV «dårlig» på alle stasjonene og samlet for området.  
 

Grenseverdier for miljøgifter i sedimentet er samlet sett lavere enn for Trinn 2 risikovurdering, unntatt 

for benzo[ghi]perylen, der gjennomsnittsverdien er mer enn dobbelt så høy som grenseverdien og 
høyere enn grensen mellom klasse III og IV. I henhold til TA 2960-2012 er tiltaket i Tretteskjervika et 

stort tiltak (>30 000 m
2
) og risikovurdering og eventuelle tiltak bør vurderes.  For dette tiltaket er det 

en av PAH forbindelsene som er sterkt forhøyet, samtlige andre miljøgifter er lave og det vil totalt sett 
ikke være stor økologisk risiko for spredning av forurenset sediment. Sedimentet registrert i området 

er i tillegg grovkornet og er med på å redusere spredningen av stedegent sediment, da et grovkornet 

sediment vil sedimentere raskt. Leirpartikler regnes for å bidra mest til transport av partikkelbundne 

miljøgifter og er den fraksjonen som har lengst oppholdstid i vannsøylen etter oppvirvling. 
Rekefeltene utenfor Tretteskjervika vil mest sannsynlig ikke påvirkes av betydning da det vil være 

moderat spredning av stedegent sediment, høy fortynningseffekt av miljøgiften benzo[ghi]perylen i 

den store resipienten Nordgulen, samt at mesteparten av det stedegne sedimentet vil sedimentere i kort 
avstand til utfyllingsområdet. Det vil kunne være større spredning av steinstøv og sprengstoffrester, 

enn stedegent sediment, i forbindelse med utfyllingen av steinmasser.  

 

Det vurderes at det er knyttet lav risiko for human helse i forbindelse med spredning av forurenset 
sediment. Fortynningseffekten ved spredning av PAH stoffet benzo[ghi]perylen vil være høy og 

sannsynligheten for akkumulering i reker til risiko for mennesker vurderes som lav. Organiske 

miljøgifter er generelt lave i reker på grunn av rekens lave fettinnhold (NIFES, 
Havforskningsinstituttet). Risikovurdering for økologiske skadevirkninger som skyldes akkumulering 

i organismer er imidlertid vanskelig å vurdere da området er lite utforsket (TA-2803-2011). Det 

vurderes ikke som nødvendig å utføre en risikovurdering av tiltaket opp mot human helse (Trinn 2). 
 

I driftsfasen, når fyllingen er etablert, er det liten risiko for spredning av miljøgifter fra stedegent 

sediment til rekefelt. Fra det grunne utfyllingsområdet dybdes det raskt og propelloppvirvling av 

stedegent sediment fra skipstrafikk vil ikke være tilfellet med dybder > 20 m ved kaianlegg. Ved 
dybder grunnere enn 20 meter bør eventuell spredning av miljøgifter fra propellerosjon overvåkes. 

 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for rekefelt i anleggsfasen. 

 Stor verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (-) for rekefelt i driftsfasen.  
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OPPSUMMERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 

Naturmiljø i tiltaksområdet har liten til middels verdi, og da først og fremst på grunn av registrerte 

rødlistearter og naturtypen tareskog som har betydning for marint biologisk artsmangfold i sjøområdet. 

Naturresursen rekefelt har stor verdi. Det er først og fremst driftsfasen med etablert utfylling som har 
størst negative virkninger for naturmiljøet på land og i sjø (tabell 9).  

 

Tabell 9. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for naturmiljø og naturressurs ved 

eventuell utviding av Tretteskjervika industriområde i anleggsfasen og driftsfasen. 

Naturmiljø 
Verdi 

Liten     Middels     Stor 
Virkning 

 Stor negativ             Liten / ingen              Stor positiv 
Konsekvens 

anlegg  
Rødlistearter 

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

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

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

anlegg  
Terrestrisk 

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

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

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

anlegg  
Marint 

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

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

------------------------------------------------- Middels neg.(--) 

Naturressurs 
Verdi 

Liten     Middels     Stor 
Virkning 

 Stor negativ             Liten / ingen              Stor positiv 
Konsekvens 

anlegg  
Fiskeri/havbruk 

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

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

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

 
SAMLET BELASTNING (NML § 10) 

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

områdene. En utvidelse av industriområdet på Tretteskjervika vurderes isolert sett å ha liten til middels 
negativ konsekvens for biologisk mangfold på land og i sjø og da i all hovedsak på grunn av 

arealbeslagene i strand og sjøsonesone og tap av vegetasjonsområder på land.  

 
Risikovurdering Trinn 1 er gjennomført i denne rapporten og det er vurdert at det er liten økologisk og 

human risiko forbundet med dette tiltaket, selv med høy konsentrasjon av en spesifikk miljøgift. 

Basert på denne rapporten skal forurensningsmyndigheter kunne utøve faglig skjønn i forhold til 

tiltakets omfang og områdets forurensningssituasjon, om det er behov for ytterligere risikovurdering 
eller tiltak utover det som er skissert i avsnittene om avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser. I 

forhold til vanndirektivets miljømål vil ikke Nordgulen oppnå god kjemisk eller økologisk tilstand på 

grunn av tilførsler til fjorden fra næring og industri som er opprettholdt (vann-nett, http://vrd-
test.nve.no/). 

 

http://vrd-test.nve.no/
http://vrd-test.nve.no/
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AVBØTENDE TILTAK 

 
Nedenfor omtales anbefalte tiltak som har som mål å minimere de eventuelle negative konsekvensene, 

og virke avbøtende med hensyn til biologisk mangfold ved tiltaksområdet i Tretteskjervika. 
  

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 

Det er først og fremst arealbeslag som medfører negative virkninger for det biologiske mangfoldet på 

selve Tretteskjervika og Tretteskjeret. Det er få tiltak som kan virke avbøtende på dette.  

 

MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

Ved utfylling i sjø vil både det stedegne sedimentet og finpartikler fra de utfylte massene kunne drive 

med strømmen utover fjorden i området. Spredning av finpartikulære masser til nærliggende område 

kan reduseres ved utplassering av oppsamlingsskjørt/lenser utenfor fyllingsområdet. Dette vil også 
sørge for lokal sedimentering og slik både avgrense mulige skadevirkninger og dempe de visuelle 

virkningene av tilførslene. Det vil også være aktuelt å vaske steinmasser for deponering i sjø for å 

redusere spredning av steinstøv og sprengstoffrester i sjø. Avbøtende tiltak vil sørge for at omfanget 

av spredning av forurenset sediment, steinstøv og sprengstoffrester blir minst mulig. 
 

FISKERI OG HAVBRUK 
Avbøtende tiltak for marint biologisk mangfold vil også gjelde for naturressurs fiskeri og havbruk. 
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OM USIKKERHET 

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

usikkerhet i vurderingene diskuteres.  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Det er i forbindelse med denne konsekvensvurderingen ikke utført eget feltarbeid på land for å 

dokumentere naturtyper, rødlistearter og artsmangfold (herunder fugl, pattedyr, karplanter, moser og 

lav) i tiltaksområdet. Verdivurderingen av terrestrisk biologisk mangfold er kun basert på eksisterende 
informasjon og tolkning av fotografier tatt i forbindelse med marine feltundersøkelser den 24. oktober 

2013. Selv om tidspunktet for dette feltarbeidet ikke var optimalt med tanke på å kartlegge terrestrisk 

fauna og flora, vurderes usikkerheten av verdivurderingen å være liten. Det finnes en del informasjon 
om både naturtyper, rødlistearter og andre arter på tilliggende sjø- og landareal fra før.  

 

Feltarbeidet i sjø ble utført like etter vekstsesongen, men en fikk likevel god oversikt over det 
biologiske mangfoldet i tiltaks- og influensområdet. Samlet vurderes usikkerheten tilknytt til 

kartlegging av artsmangfold og naturtyper i området som liten. Potensialet for funn av ytterligere 

rødliste arter i tiltaksområdet vurderes som lite.  

 
Det er noe usikkerhet knyttet til verdivurderingen av rekefelt i Nordgulen. Rekefeltene er registrert 

med høy status (A), men det er usikkert hvor gamle disse registreringene og derav hvor produktive 

rekefeltene er per dags dato, pers medl. Hanne Marie Utvær, Fiskeridirektoratet. Rekefeltene er 
verdivurdert ut fra eksisterende informasjon i fiskeridirektoratets kartverktøy. 

 

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 
biologisk mangfold i denne rapporten. 
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Det vil ikke være nødvendig med tilleggsinformasjon ut over det som er belyst i foreliggende 

konsekvensutredning for å kunne ta stilling til den planlagte utvidelsen av sjøområdet ved 

Tretteskjervika industriområde.   

 

Spredning av høye konsentrasjoner av PAH stoffet benzo[ghi]perylen fra sedimentet i 

utfyllingsområdet er vurdert å ha liten økologisk og human risiko på grunn av høy fortynningsgrad i 
resipienten Nordgulen, grovt sediment og samlet sett lite miljøgifter i sedimentet i tiltaksområdet. 

Dersom planer om tiltak blir realisert bør det likevel etableres en overvåking som dokumenterer 

mulige effekter av tiltaket, med hensyn på spredning av miljøgifter og økt utslipp i forbindelse med 
økt skipstrafikk. Det vil være aktuelt med prøvetaking av sediment i dypålen utenfor Tretteskjervika 

før utfylling som referansemåling og prøvetaking etter noen års drift, for å sikre at rekefeltet ikke blir 

påvirket av tiltaket. En referansemåling før tiltaket vil være viktig da Nordgulen har moderat 
økologisk status blant annet på grunn av tilførsler av miljøgifter fra industri i fjorden (se vann-nett.no 

for utfyllende informasjon). 
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VEDLEGG 
 
Vedlegg 1. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved kartlegging av 

litoralsonen (L) og sublitoralsonen (S) for industriområdet i Tretteskjervika på stasjon A 

(Tretteskjeret) og B (Tretteskjervika) i Bremanger kommune 24. oktober 2014. Prøvetaking og 

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

 Stasjon A Tretteskjeret Stasjon B Tretteskjervika 

 L S L S 

CHLOROPHYTA – grønnalger   

Ulva sp.    1 
Cladophora rupestris 3  1-2 3 

PHAEOPHYCEAE – brunalger   

Ascophyllum nodosum 3 3 3 3 

Ectocarpus siliculosus     
Pelvetia caniculata 3    

Fucus vesiculosus 3 2 3 3 

Pylaiella sp.  2  1 

RHODOPHYCEAE – rødalger     

Hildenbrandia rubra 4 2-3 3 3 

Chondrus crispus  2  1 

Polyides rotunda 1 1   

Phymatolithon sp. 3 3  2-3 
Polysiphonia sp. 2 2  1 

Polysiphonia lanosa 2 2 1 2 

FAUNA - dekning     

Membranipora membranacea  1 1 1 
Electra pilosa  1   

Mytilus edulis  2  1 

Semibalanus balanoides   1  
Spirorbis spirorbis  1-2  1 

FAUNA - antall     

Patella vulgata  1 1 1 

Littorina saxtillis     
Littorina littorea 3 1 2  

Palaemon sp.     

Amphipoda indet   +  

 
Vedlegg 2. Oversikt over bunndyr funnet i sediment i tiltaksområdet til Tretteskjervika 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 

hver stasjon, utenom stasjon C5 hvor det er kun en prøve. * = fauna utelatt fra statistikk. Dyrene er 
artsbestemt ved det akkrediterte laboratoriet Havbrukstjenesten AS. 

TRETTESKJERVIKA, 

BREMANGER 24.10.2013 

C 2 C 3 C 4 C 5 

Gr. A Gr. B Gr. A Gr. B Gr. A Gr. B Gr. B 

PORIFERA - svamp  

Porifera indet*           1 
 CNIDARIA - nesledyr 

Hydrozoa indet*         1   
 Actinaria indet         2 3 5 

Edwardsiidae indet         1   
 NEMATODA - rundormer 
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Nematoda indet.*     115 26   2 6 

NEMERTEA - slimormer 

Nemertea indet 1 1   1 6 1 11 

POLYCHAETA - flerbørstemark 

Aonides paucibranchiata           2 

 Arenicolides ecaudata     1       

 Capitella capitata     13 2     2 

Caulleriella bioculata 1       2 1 1 

Chaetopterus variopedatus           1 

 Chaetozone setosa 1       11 14 12 

Diplocirrus glaucus 1       3 2 3 

Eteone flava         3 1 1 

Eupolymnia nebulosa       1 1   

 Glycera alba 2     2 1 7 4 

Glycera lapidum 1       1   

 Goniada maculata 1       1 1 2 

Harmothoe sp.           1 5 

Jasmineira caudata           3 

 Jasmineira sp. 1           1 

Lumbrineris sp. 6       9 4 1 

Macrochaeta clavicornis 5   1   1 2 6 

Mediomastus fragilis 6     1 7 1 

 Melinna cristata             1 

Nephtys ciliata           2 

 Nereididae indet. 1 1 10 14     3 

Nereimyra punctata             1 

Notomastus latericeus 1       6   1 

Owenia fusiformis 2         1 

 Pherusa falcata         2   

 Pholoe baltica 6         1 6 

Phyllodoce groenlandica       1     

 Phyllodoce mucosa     9 6   1 3 

Pista cristata             1 

Polycirrus norvegicus     1   3   1 

Prionospio cirrifera 6 1 1   29 64 44 

Prionospio fallax             1 

Protodorvillea kefersteini         2   

 Pseudopolydora antennata           5 5 

Scoloplos armiger 1   1   8 13 30 

Sphaerodorum gracilis           1 

 Spio filicornis 1   2 1 1 6 

 Spiophanes kroyeri         1   

 Syllidae indet     1       

 Syllis sp.         1 2 

 Terebellides stroemii       1 4 2 1 

Trichobranchus roseus   1     1   1 

OLIGOCHAETA - fåbørstemark 

Tubificoides sp. 1   237 4     9 
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CRUSTACEA - krepsdyr 

Calanoida indet*     3       

 Amphipoda indet. fr.       1   3 

 Cheirocratus sp.             1 

Dexamine spinosa 1   2 1 1 10 

 Microdeutopus sp.     15 7 1 31 1 

Caprellidae indet.           3 

 Calocarides coronatus         1   

 Decapoda indet (planktonisk)* 2   6 8 3 33 11 

Galathea nexa           4 

 Liocarcinus arcuatus     2 1 2 1 2 

Macropodia rostrata             1 

Paguridae indet             3 

MOLLUSCA - bløtdyr 

Leptochiton asellus   2       5 1 

Eulimidae indet. 1           2 

Lacuna vincta           1 

 Lunatia intermedia         1   5 

Lunatia montagui 2 1         

 Prosobranchia indet. juv.             2 

Rissoidae indet.           2 

 Akera bullata         1   2 

Nudibranchia indet       1   5 1 

Opistobranchia indet.           1 

 Astarte montagui   1         

 Hiatella arctica           2 2 

Lucinoma borealis 1           

 Mya sp.       4     

 Myrtea spinifera             1 

Parvicardium exiguum     3 5     

 Parvicardium pinnulatum         1 3 1 

Pecten maximus             1 

Tellimya ferruginosa             1 

Thyasira flexuosa 3       12 11 27 

PHORONIDA - hesteskomark 

Phoronis muelleri 13       9 13 4 

BRYOZOA - mosdyr 

Bryozoa indet* 1 1 1 1 1 1 1 

ECHINODERMATA - pigghuder 

Asterias rubens           13 

 Amphipholis squamata 3 2   2 2 6 2 

Ophiura albida           5 6 

Ophiura sp. juv* 1       2 4 8 

Regularia indet. juv.             1 

CHORDATA ryggstrengdyr 

Ascidiacea indet (pungdyr)         2 41 2 

        
 


