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FORORD 

 
Nesfossen Smolt AS ønsker å utvide sitt eksisterende smoltanlegg ved Nesfossen i Lindås kommune.  
FanAgro AS skal, på oppdrag fra Nesfossen Smolt AS, lage reguleringsplan for området. Til grunnlag 
for reguleringsplanen har Rådgivende Biologer AS utarbeidet en konsekvensvurdering for naturmang-
fold. Rapporten har til hensikt å oppfylle de krav som forvaltningsmyndighetene stiller til dokumenta-
sjon av naturmangfold og vurdering av konsekvenser ved utbygging.  
 
Ole Kristian Spikkeland er cand. real. i terrestrisk zoologisk økologi med spesialisering innen fugl og 
Hilde Eirin Haugsøen er m. sc. i marin biologi. Rådgivende Biologer AS har de siste årene utarbeidet 
nærmere 400 konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter arealbeslag på land, vann og i 
sjø. Rapporten bygger på befaringer i tiltaksområdet utført av Hilde Eirin Haugsøen den 28. mai 2015 
og Ole Kristian Spikkeland den 30. mai 2015, samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder. Ellers 
har Ph.D Christiane Todt, Rådgivende Biologer AS, bidratt med verdifulle innspill om naturverdiene i 
Lurefjorden og det pågående arbeidet med utkast til marin verneplan for «Lurefjorden og Lindås-
osane». 
 

Bergen, 18. juni 2015 
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SAMMENDRAG  
 
Spikkeland, O.K. & H.E. Haugsøen 2015.  

Utvidelse av Nesfossen Smolt AS i Lindås kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2103, 43 sider, ISBN 978-82-8308-192-3 

 
Nesfossen Smolt AS ønsker å utvide sitt eksisterende smoltanlegg ved Lurefjorden i Lindås kommune, 
Hordaland. FanAgro AS skal lage en reguleringsplan for området, og har engasjert Rådgivende Bio-
loger AS for å utarbeide en konsekvensvurdering for tema naturmangfold.  
 

TILTAKET 

Hovedmålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en landutvidelse av settefiskanlegget til Nes-
fossen Smolt AS. Tiltaksområdet omfatter det som i dag er skogsterreng, tjern og hovedvannstrengen 
nedstrøms Nesfossen. Arealene skal planeres ut og gi plass til 15 store merder på land. Mot sjøsiden 
skal det bygges et ca. 100 m langt bryggeanlegg. Det foreligger to alternativer for utbygging, hvorav 
alternativ 1 er mest omfattende i forhold til naturmiljø. I alternativ 2 holdes hele vannstrengen mellom 
Kjeggjarvatnet og utløpet i sjøen åpen, og det foretas heller ikke inngrep i fronten av en fjellknaus som 
ligger i strandsonen nær utløpet av Nesfossen. 
 

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). 
 

VERDIVURDERING 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er ikke registrert naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 i tiltaksområdet. Vannstrengen gjennom 
Nesfossen er imidlertid vurdert som «nær truet» (NT) naturtype elveløp. Siden dette partiet er sterkt 
preget av inngrep, gis temaet liten til middels verdi. 
 
NATURTYPER I SALTVANN 

Hele sjøområdet i Lurefjorden er registrert som et viktig gyteområde for torsk (verdi A) og er kartlagt 
som naturtypen fjord med periodevis oksygenfattig bunnvann (verdi B). Ellers ble registrert natur-
typen tareskog, med innblanding av andre tarearter (I0101). Siden utbredelsen er ukjent, er tareskogen 
vurdert å ha middels verdi. Tema naturtyper i saltvann gis stor til middels verdi. 
 
VILTOMRÅDER 

I Naturbasen er det registrert et rasteområde for kvinand i sjøen tett inntil eksisterende settefiskanlegg. 
Det er observert inntil 1 000 individer samtidig om vinteren. Verdien settes til viltvekt 3, som tilsvarer 
middels verdi.  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

I Storavatnvassdraget er det registrert aure, røye og ål (CR). Vassdraget har trolig aldri vært anadromt, 
da Nesfossen danner et naturlig og absolutt vandringshinder. Ål kan derimot vandre på tørt land over 
ganske store avstander. Tjernet nordvest i tiltaksområdet er trolig fisketomt. Forekomst av ål gir 
temaet middels verdi. 
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ARTSFOREKOMSTER 

Faunaen og floraen på land, i ferskvann og i saltvann består i all hovedsak av vanlige arter som er 
representative for distriktet. Åtte rødlistearter er registrert innenfor influensområdet: Ål (CR), oter 
(VU), svartand (NT), skjeand (NT), strandsnipe (NT), fiskemåke (NT), ask (NT) og saltvannsmus-
lingen Mya arenaria (VU). Forekomsten av rødlistearter i kategori sterkt truet (CR) gir tema arts-
forekomster stor verdi. 
 

VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet beskriver en sannsynlig utvikling i influensområdet dersom det omsøkte tiltaket ikke 
gjennomføres. Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer i nærområdene til Nesfossen Smolt 
AS som kan påvirke det biologiske mangfoldet. Mulige klimaendringer vil kunne gi høyere tempera-
turer og mer nedbør i influensområdet, men i denne delen av Lindås er det ikke ventet at mildere vintre 
skal føre til noe vesentleg endring i flora eller fauna. 0-alternativet vurderes derfor å ha ubetydelig 
konsekvens (0) for tema naturmangfold.  
 
ALTERNATIV 1 

Naturtyper på land og i ferskvann 
Vannstrengen gjennom Nesfossen, som er en «nær truet» (NT) naturtype elveløp, opprettholdes i noen 
grad, men blir ytterligere innsnevret i forhold til dagens situasjon gjennom de planlagte utfyllingene. I 
tillegg blir elveløpet overdekket (rør/kulvert) nedstrøms Nesfossen. Tiltaket vil ha middels til stor 
negativ virkning på tema naturtyper på land og i ferskvann i driftsfasen. 

• Liten til middels verdi og middels til stor negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--).  
 
Naturtyper i saltvann 
Tiltaket innebærer inngrep i øvre del av strandsonen. Utvidet produksjon i settefiskanlegget er tidligere 
vurdert å ha en marginal effekt på oksygenforbruket (estimert økt forbruk på 2,23 %) i dypområdet i 
Lurefjorden utover dagens situasjon. Den planlagte utvidelsen vil trolig medføre skadevirkninger på 
resipientforholdet i Lurefjorden, som igjen påvirker aktuelle naturtyper som inngår i marin verneplan 
for «Lurefjorden og Lindåsosane». Tiltaket vurderes å ha liten negativ virkning for naturtyper i salt-
vann i driftsfasen.  

• Stor til middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  
 
Viltområder 
Støy og forstyrrelser ventes å være uten virkning på det registrerte rasteområdet for kvinand utenfor 
settefiskanlegget.  

• Middels verdi og ingen virkning gir ingen konsekvens (0).  

 
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 
Gjenfylling av tjern, elveutbuktning og bekkeløp vil ha stor negativ virkning på fisk og andre fersk-
vannsarter som er knyttet til disse lokalitetene. Hovedvannstrengen nedstrøms selve Nesfossen, som 
har klart størst verdi på grunn av potensialet som vandringsvei for ål videre oppover i Storavatn-
vassdraget, vil delvis opprettholdes. Elveløpet blir innsnevret og overdekket (rør/kulvert) nedstrøms 
Nesfossen. Tiltaket vil samlet ha middels til stor negativ virkning på temaet i driftsfasen. 

• Middels verdi og middels til stor negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--). 
 
Artsforekomster 
Utplanering av tiltaksområdet rammer i hovedsak plante- og dyrearter som er vanlig forekommende, 
herunder enkelte fremmedarter. For arter tilknyttet land og ferskvann vil virkningen av tiltaket være 
stor negativ, og for arter i sjø liten negativ. Tiltaket vil videre kunne ha stor negativ virkning for rød-
listeartene oter (VU), ål (CR) og ask (NT). De to førstnevnte bruker sannsynligvis hovedvannstrengen 
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forbi Nesfossen som vandringsvei, men i lite omfang. Dette elveløpet blir ytterligere innsnevret i 
forhold til dagens situasjon, og vil bli overdekket (rør/kulvert) nedstrøms Nesfossen. Dette vil særlig 
kunne ramme oter, men arten har trolig stor tilgang på egnete leveområder i influensområdet. Tiltaket 
vil samlet ha middels negativ virkning på tema artsforekomster. 

• Stor verdi og middels negativ virkning gir middels til stor negativ konsekvens (--/---).  
  
Oppsummering av alternativ 1 
Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser ved en utvidelse av Nesfossen Smolt AS, alter-
nativ 1. 

 
 

ALTERNATIV 2 

Alternativ 2 vil medføre noe mindre arealbeslag på land, og dessuten holdes hele vannstrengen 
mellom Kjeggjarvatnet og utløpet i sjøen åpen. Virkningen av dette alternativet er noe mindre negativ 
enn for alternativ 1 for temaene «naturtyper på land og i ferskvann», «funksjonsområder for fisk og 
andre ferskvannsarter» og «artsforekomster». For naturtyper i saltvann blir virkningene uforandret.  
 
RANGERING AV ALTERNATIVER 

Det foreligger to alternativer for utvidelse av Nesfossen Smolt AS. Av disse vurderes alternativ 1 å ha 
større negative konsekvenser for naturmangfold enn alternativ 2. Forskjellen mellom de to alternativ-
ene er forholdsvis liten. Elveløpet nedstrøms Nesfossen vil bli overdekket (rør/kulvert) ved alternativ 
1, men holdes åpent ved alternativ 2.  
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

I anleggsfasen vil økt trafikk og støy forstyrre fugl, pattedyr, krypdyr og amfibier, spesielt i hekke- og 
yngleperioden om våren. Videre vil sprengningsarbeid og transport av masser skaper rystinger og føre 
til at steinstøv tilføres vegetasjon, bekker/vassdrag og sjø. I tillegg kan omgivelsene tilføres nitrogen-
forbindelser, olje og PAH-rester. 
 
SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVENS § 10)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 
vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. En eventuell utvidelse av settefiskanlegget vil isolert 
sett ha stor negativ konsekvens for tema artsforekomster, herunder rødlistearter på land og i ferskvann; 
middels negativ konsekvens for temaene naturtyper på land og i ferskvann og funksjonsområder for 
fisk o.a. ferskvannsarter, og liten negativ virkning for naturmiljøet i sjø, uavhengig av hvilket utbygg-
ingsalternativ som velges. Områdene langs sørøstre del av Lurefjorden i Lindås er generelt lite belastet 
med naturinngrep, og det finnes sparsomt med utbyggingsplaner i nærområdene. Den samlede belast-
ningen på området, og kvalitetene som er beskrevet, vurderes på bakgrunn av kjent kunnskap å være 
liten til middels.  
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AVBØTENDE TILTAK 

For å redusere de negative virkningene for fugl og pattedyr i anleggsfasen, bør man i størst mulig grad 
unngå sprengningsarbeid i yngleperioden mars/april-juni.  
 
Det anbefales videre at det opprettholdes en åpen «grønn korridor» langs Nesfossens løp, som vil bidra 
til å ivareta mest mulig av vassdragets økologiske funksjoner for fiske-, dyre- og plantearter. I det flate 
partiet under fossen bør korridoren være ca. 30-40 m bred, målt fra fyllingsfoten øst for hovedvann-
strengen. 
 
Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det ikke slippes steinstøv til vassdraget i perioder 
da naturen er ekstra sårbar for slikt. Eventuelle avløp bør gå via sedimenteringsdammer. Det er viktig 
at disse har tilstrekkelig størrelse/oppholdstid på vannet og kan tømmes ved behov. Det kan også være 
aktuelt å bygge ut med flere rensetrinn som filtrering og/eller utfellingsteknikker. 
 
Lurefjorden er et svært viktig gyteområde for kysttorsk. I gyteperioden februar-april bør det derfor 
vises særskilt aktsomhet når det gjelder å hindre spredning i sjø av steinstøv fra sprengsteinsmasser og 
forhøyet turbiditet gjennom avrenning fra anleggsarbeidet. 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  

Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på befaringer av tiltaksområdet i mai 2015. 
Datagrunnlaget vurderes som godt, selv om feltarbeidet ble utført noe tidlig i vekstsesongen for 
planter og alger. Det vil ikke være behov for oppfølgende undersøkelser.  
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UTVIDELSE AV NESFOSSEN SMOLT AS 
 
Settefiskanlegget på Nesfossen (reg.nr. H/L 0006, lokalitetsnummer 11296 Nesfossen) har hatt konse-
sjon siden 24. april 1986 og startet opp med smoltproduksjon i 1987 under navnet Lindås Fiskeopp-
drett AS. Anlegget, som ligger ved Lurefjorden i Lindås kommune, har vært gjennom to utvidelser og 
eierskifter siden oppstart. Selskapet heter nå Nesfossen Smolt AS. Eksisterende anlegg skal utvides 
mot nordvest. Planområdet er vist i figur 1.  
 

 

Figur 1. Settefiskanlegget til Nesfossen Smolt AS ble etablert i 1987. Eksisterende anlegg planlegges 
utvidet mot nordvest (kilde: FanAgro AS). 

 

 

 

Figur 2. Det foreligger to nokså like alternativer for utvidelse av settefiskanlegget, hvorav alternativ 2 
(t.h.) sparer en del av strandsonen nærmest utløpet av Nesfossen for inngrep, samtidig som hele vann-
strengen fra Kjeggjarvatnet til sjøen beholdes åpen i stedet for å bli overbygd (kilde: FanAgro AS). 

 
Arealene for utvidelse av settefiskanlegget skal planeres ut og gi plass til 15 store merder som plas-
seres på land. Det er utarbeidet to alternativer for arealutnyttelsen. I alternativ 1 planeres alt areal ut 
mot sjøsiden, samtidig som vannstrengen i Nesfossen legges i rør/kulvert på strekningen fra nedre 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2103   10

tjern/elveutbuktning og fram mot utløpet i sjøen. I alternativ 2 holdes hele vannstrengen mellom Kjeg-
gjarvatnet og utløpet i sjøen åpen, og det blir ikke foretatt inngrep i fronten av fjellknausen som ligger 
i strandsonen nærmest utløpet av Nesfossen (figur 2-4). For begge alternativer etableres ca. 100 m kai, 
som forankres i fjell på et platå som skytes ut noe over vannflaten. Kaifronten vil stikke lite ut i sjø. 
Nesfossen Smolt AS har fått løyve fra fylkesmannen i Hordaland til utslipp til luft og vann for produk-
sjon av sjøklar settefisk som innebærer en økt biomasse fra 216 til 2 000 tonn (vedlegg 1). Settefisk-
anlegget skal samtidig omlegges fra å være et gjennomstrømningsanlegg til et resirkuleringsanlegg. 
 

 

Figur 3. Nesfossen Smolt AS; perspektivtegning for utvidelse av settefiskanlegget, alternativ 1, sett fra 
henholdsvis sør, nord, vest og øst (kilde: FanAgro AS). 

 

 

Figur 4. Nesfossen Smolt AS; perspektivtegning for utvidelse av settefiskanlegget, alternativ 2, sett fra 
henholdsvis sør, nord, vest og øst (kilde: FanAgro AS). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

UTREDNINGSPROGRAM 
     

I forslag til planprogram for Nesfossen nærings- og industriområde, datert. 19. mai 2015, formuleres 
utredningsbehov og arbeidsmetoder for tema naturmangfold og miljø som følger:   
   

«Ei utbygging kan påverke dyre - og plantelivet i området. Leve og vekstområde kan verte redusert 
eller påverka på annan måte. Vidare kan hekke- og yngleområde verte øydelagt og ev. vilttrekk kan 
forstyrrast. Konsekvensutgreiinga skal sjå på og vurdere mogleg konflikt. 
   

Metodikk: Tilgjengelege registrert data om naturtypar, dyre - og fugleliv i området er allereie 
kartlagt og vil verte lagt til grunn for konsekvensvurderingar. Det vil vere ein spesiell fokus på 
raudlista artar. Drøftinga av konsekvensar vil ha sitt grunnlag i eksisterande materiale. Lov om 
naturmangfald med spesiell fokus på §§ 8, 9 og 10 vert lagt til grunn.» 
   

 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaringer av tiltaks-
området utført av Hilde Eirin Haugsøen den 28. mai 2015 (marin del) og Ole Kristian Spikkeland den 
30. mai 2015 (terrestrisk del og ferskvann). Hovedformålet med befaringene var å kartlegge naturtyper 
og rødlistearter. Sporlogg fra befaring på land er vist i vedlegg 2, mens figur 7 viser synfart strand-
sone. Det var gunstige værforhold med lite vind under begge befaringene, men forholdsvis kjølig. Det 
er videre sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kon-
takt med forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget vurderes som godt: 3 (jf. tabell 1).  
 
Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata (etter NVE-veileder nr. 3/2007). 

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

 

METODER FOR UNDERSØKELSER AV MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 

Undersøkelser av litoralsone og sublitoralsone ved settefiskanlegget Nesfossen Smolt AS den 28. mai 
2015 omfattet kartlegging av naturtyper, samt semikvanititativ kartlegging av flora og fauna i henhold 
til NS-EN ISO 19493:2007 «Vannundersøkelse – Veiledning for marinbiologisk undersøkelse på lito-
ral og sublitoral hardbunn». Det ble utført en befaring langs store deler av tiltaksområdet, og mer inn-
gående undersøkelser på to utvalgte områder som er representative for størstedelen av tiltaksområdet; 
henholdsvis nordvest og sørøst for settefiskanlegget (figur 7). I følge standarden skal en kontrollere 
flest mulige naturlige forhold som kan påvirke samfunnet i strand- og sjøsonen. Ulike parametre bør 
registreres, mellom annet bølgeeksponering, substrattype, himmelretning og helningsvinkel (tabell 2).  
 
I et avgrenset område ble det utført en semikvantitativ analyse av litoralsonen og øvre deler av sub-
litoralsonen (strand- og sjøsone). Det ble lagt ut et måleband med en horisontal bredde på minst 8 m, 
og undersøkelsesarealet skal være minst 8 m2. Fastsittende makroalger og dyr (>1 mm) ble undersøkt 
ved å registrere antall arter og dekningsgrad etter en 4-delt skala for hver art (tabell 3). Mobile dyr og 
større fastsittende dyr ble angitt i antall individ, mens alger og mindre dyr ble angitt som deknings-
grad. Undersøkelsene i strandsonen blir utført ved lavt tidevann. Dersom en art ikke lar seg identifi-
sere i felt, tar en prøver for senere identifisering ved hjelp av lupe eller mikroskop. Som grunnlag for 
artsbestemmelse er blant annet «Norsk algeflora» (Rueness 1977) og «Seaweeds of the British Isles» 
(Maggs & Hommersand 1993) benyttet.   
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Ved undersøkelse av sublitorale forhold, ble det i større grad utført fridykking over en fast strekning 
langs strandkanten, og en registrerte makroskopiske, fastsittende alger og dyr i 0-4 m dyp. I tillegg til 
artsregistrering, ble også forekomsten (mengden) anslått etter tabell 3. Dominerende arter og spesielle 
naturtyper ble fotografert og registrert for hver lokalitet, samt retning og geografiske koordinater. 
 
Tabell 2. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype (L=litoralt, S=sublitoralt) for 
undersøkt område ved Nesfossen Smolt AS den 28. mai 2015. 

Område St. A St. B 

Posisjon nord 60° 39, 855´ 60° 39, 793´ 
Posisjon øst 05º 13, 997´ 05º 14, 196´ 
Himmelretning Sørvest Sørvest 
Hellingsvinkel   10- 30°   10-30° 
Eksponering Sterkt til middels  Middels til sterk 
Substrat (L/S) Fjell Fjell 

 
Tabell 3. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ analyse av flora og fauna i litoral og sub-
litoralsonen.  

Mengde Dekningsgrad i % (alger og dyr) Antall individ per m2 

Dominerende 4 <80 >125 
Vanlig 3 20-80 20-125 
Spredt forekomst 2 5-20 5-20 
Enkeltfunn  1 <5 <5 
Ikke til stede 0 0 0 

 

Stasjon B

Stasjon A

Synfaring strandsone

Stasjon A og B
50 m

 

Figur 7. Oversikt over området for synfaring og kartlegging av litoral og øvre sublitoral ved Nes-
fossen Smolt AS. Kartgrunnlaget er hentet fra http://kart.kystverket.no. 
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VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING 

Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i 
Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangs-
måten er utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og 
mer sammenlignbare.  
 
TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

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

                               �Eksempel 

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 
(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 
Inngrep som utføres i anleggsperioden, skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring 
av delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir 
vurdert langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 5). 
 

 
 

 Figur 5. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 2014). 

 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til nullalterna-
tivet. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor 
positiv konsekvens (figur 6).  
 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 
er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten er 
å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 
rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør foku-
sere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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Figur 6. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden 
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang 
(Vegdirektoratet 2014). 

            

 
Dersom det foreligger flere utbyggingsalternativer, skal det gjøres en samlet konsekvensvurdering av 
hvert alternativ. Den samlede vurderingen skal angis i en tabell der alle delområdene inngår. Del-
områder som ikke påvirkes av et alternativ, skal synliggjøres. Sammenstilling av konsekvenser for et 
alternativ skal ikke baseres på et gjennomsnitt, men en faglig vurdering skal ligge til grunn. Antall 
berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) må legges til grunn 
for vurderingen.    
 

KRITERIER FOR VERDISETTING  

NATURMANGFOLD 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvens-
analyser (Vegdirektoratet 2014). Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), 
limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vann-
miljø, jordmiljø) knyttet til disse. Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer; landskapsnivå, 
lokalitetsnivå og enkeltforekomster. I denne utredningen er det naturmangfoldet på lokalitets- og arts-
nivå som er kartlagt og vurdert.  
 
Beskrivelsen av vegetasjonen på land og i ferskvann følger inndelingen i Fremstad (1997). Naturtyper 
kartlegges etter DN-håndbok 13 på land, DN-håndbok 15 i ferskvann og DN-håndbok 19 i saltvann. 
For marint miljø brukes i tillegg beskrivelsessystemet Naturtyper i Norge (NiN), versjon 2.0.0 (http:// 
www.artsdatabanken.no/naturinorge). Registrerte naturtyper er videre vurdert i forhold til oversikten 
over rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011), mens beskrivelsen av rødlistearter følger til 
enhver tid gjeldende Norsk rødliste for arter, her Kålås mfl. (2010).   
 
Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 4. Nomenklaturen, samt norske navn, 
følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
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Tabell 4. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtyper på land og i 
ferskvann 
DN-håndbok 13,  
Lindgaard & Henriksen 2011 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper 
i verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori B 
og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A 

Naturtyper i saltvann 
DN-håndbok 19 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori B 
og A 

Viltområder 
DN-håndbok 11 

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1. Ikke 
vurderte områder (verdi C)  

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3. Viktige 
viltområder (verdi B) 

Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 4-5. Svært viktige 
viltområder (verdi A) 

Funksjonsområder for fisk 
og andre ferskvannsarter 
DN-håndbok 15 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk. 
Ferskvannsforekomster 
uten kjente registreringer 
av rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 
harr mfl. Forekomst av ål. 
Vassdrag med gytebestands-
mål/årlig fangst av anadrome 
fiskearter < 500 kg. Mindre 
viktige områder for elve-
musling eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN 
og kritisk truet CR. 
Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU og 
nær truet NT  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr mfl. 
Nasjonale laksevassdrag. 
Vassdrag med gytebestands-
mål/årlig fangst av anadrome 
fiskearter >500 kg. Viktig 
område for elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 

Artsforekomster 
Kålås mfl. 2010 

Forekomster av arter som 
ikke er på Norsk rødliste 

Forekomster av nær truede 
arter NT og arter med 
manglende datagrunnlag DD 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste. Fredete arter 
som ikke er rødlistet 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste, dvs. 
kategoriene sårbar VU, sterkt 
truet EN og kritisk truet CR 

 

 
 
 
 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-
lagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der 
tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet for dette prosjektet omfatter området for planlagt utvidelse av smoltanlegg (figur 1). 
For marint biologisk mangfold i denne rapporten omfatter tiltaksområdet de aktuelle bunnareal og 
strandsonen som blir direkte påvirket av kaiområdet. 
 
Influensområdet. Når det gjelder naturmangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geograf-
isk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influensområdet å 
være 20 meter fra tekniske inngrep. For fugl og pattedyr defineres denne sonen noe større, siden disse 
artene er mer arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra tekniske inngrep være tilstrekkelig, men for 
enkelte arter, spesielt rovfugl, vil influensområdet være mye større, blant annet på grunn av forstyrr-
elser i anleggsperioden. For marint biologisk mangfold kan det være hensiktsmessig å definere influ-
ensområdet som minst 100 meter rundt tiltaksområdet når det gjelder stedbundne arter. Influensområd-
et for arter i frie vannmasser vil kunne være vesentlig større, og vil avhenge av strøm- og utskiftnings-
forhold.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Settefiskanlegget til Nesfossen Smolt AS ligger på nordsiden av Lurefjorden i Lindås kommune (figur 
8). Nærmeste tettsted er Hundvin, omtrent 1,5 km i nordlig retning. Bortsett fra fjordbassenget i vest, 
er influensområdet preget av mange små og store innsjøer, først og fremst Kjeggjarvatnet (16 moh.; 
0,09 km²) og Storavatnet (20 moh.; 1,96 km2), som begge utnyttes i dagens settefiskproduksjon. Hund-
vinvatnet (0,33 km2), som ligger mellom Nesfossen og Hundvin, inngår også i Storavatnvassdraget 
(vassdragsnr. 065.2Z), som har et samlet nedbørfelt på 14,57 km². Settefiskanlegget ligger øst for ut-
løpselva fra Kjeggjarvatnet. De omkringliggende områdene er dominert av skog, og det er lite annen 
bebyggelse i nærområdet. Fylkesvei 57 krysser Kjeggjarvatnet, og det går en større kraftlinje omtrent 
parallelt med veien. Ellers er influensområdet lite påvirket av tekniske inngrep. 

 

 

Figur 8. Nesfossen Smolt AS (rød sirkel) ligger på nordsiden av Lurefjorden i Lindås kommune. 
 

NATURGRUNNLAGET 

Influensområdet for utvidelse av Nesfossen Smolt AS befinner seg i overgangen mellom to landskaps-
regioner (se Puschmann 2005). I vest ligger landskapsregion 20; Kystbygdene på Vestlandet, under-
region 20.2 Lygra, og i øst landskapsregion 21; Ytre fjordbygder på Vestlandet, underregion 21.5 
Indre Bergensbuene. 
 
Berggrunnen består av amfibolrik gneis i hele influensområdet (www.ngu.no/kart/arealisNGU). Dette 
er en hard bergart som forvitrer sakte og gir grunnlag for mindre næringskrevende vegetasjon. Løs-
massedekket er gjennomgående tynt, eller helt fraværende. Lokalt i større terrengforsenkninger opptrer 
myrjord. Her er boniteten høy, ellers er boniteten middels (figur 9). 
 
Tiltaksområdet ligger eksponert mot sørvest og har derfor betydelig solinnstråling. I tillegg til sol-
innstråling i sommerhalvåret, er temperatur og nedbør viktig for vekstsesongen. Med sin vestlige 
beliggenhet har tiltaksområdet et oseanisk preget klima. Dette innebærer at vintrene er relativt fuktige 
og milde, og somrene er kalde. Ved målestasjonen på Isdalstø (25 moh.) ca. 12 km mot sør er gjen-
nomsnittlig årlig nedbørmengde 2 190 mm. Her faller det mest nedbør i september og oktober måned 
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(280/270 mm) og minst i april og mai (102/98 mm). Svært lite av nedbøren kommer som snø vinters-
tid. Årsmiddeltemperaturen ved samme stasjon er 6,9 oC, med juli som varmeste måned (13,8 oC) og 
januar og februar som kaldeste måneder (0,5 oC) (Meteorologisk institutt). 
 
Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye fra sør til nord og 
fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og vegeta-
sjonsseksjoner. Influensområdet ligger i den boreonemorale vegetasjonssonen (se Moen 1998). Her er 
det typisk med edellauvskoger med varmekrevende arter i solvendte lier med godt jordsmonn, mens 
bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer resten av skoglandskapet. Vegetasjonssoner gjenspeiler 
hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger 
sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. Influens-
området ligger innenfor den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen, humid underseksjon (O3h). Denne 
seksjonen er karakterisert av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige av høy luftfuktighet. 
Kontinentale trekk mangler (Moen 1998).  

 

 

Figur 9. Bonitetskart for tiltaksområdet ved Nesfossen Smolt AS (www.ngu.no/kart/arealisNGU/). 
 

GENERELLE TREKK VED TILTAKSOMRÅDET 

De topografiske og geologiske forholdene gir ikke grunnlag for rikere vegetasjon, og det ble kun regi-
strert vanlige og fattige vegetasjonstyper i tiltaksområdet (figur 10). I høytliggende terrengdeler domi-
nerer blåbærskog (A4 i Fremstad 1997) og røsslyng-blokkebærfuruskog (A3). Typiske arter i disse 
områdene er blåbær, røsslyng, blokkebær og noe einer, rogn, bjørk og gran. Furu er dominerende 
treslag. I skråningene ned mot det markerte dalføret som gjennomløper tiltaksområdet, finnes innslag 
av småbregneskog (A5). Her inngår blant annet hvitveis, hengeving og fugletelg. Epifyttfloraen er 
fattig og domineres av arter tilhørende «kvistlav-samfunnet».  
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Figur 10. Øverst: Nesfossen er splittet i to løp. Det ene avgir vann til settefiskanlegget (t.v.). Nesfossen 
er kanalisert i det siste partiet ut mot sjøen (t.h.). 2. rekke: Furuskog (t.v.) og plantet buskfuru (t.h.) 
dominerer arealene nærmest sjøsiden. 3. rekke: Bekkeblom (t.v.), bukkeblad og elvesnelle (t.h.). 
Nederst: Tjern/elveutbuktning i Nesfossen (t.v.) og tjern lengst nordvest i tiltaksområdet (t.h.). 
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I bunnen av dalføret, og spesielt i tilknytning til tjernet (4,7 moh.) lengst i nordvest, og tjernet/elve-
utbuktningen i Nesfossen litt oppstrøms utløpet i sjøen, opptrer elvesnelle-starr-sump (O3). Typiske 
arter her er elvesnelle, bukkeblad, myrhatt, myrmaure, flaskestarr, torvmyrull, grøftesoleie og bekke-
blom. I beltet omkring vannspeilet inngår strandrør og enkelte forekomster av sverdlilje. Det finnes 
også noe nøkkerose. Nord for tjernet 4,7 moh. ligger en fattig fastmattemyr (K3) med pors, hvitlyng, 
klokkelyng, rome, torvmyrull, bjønnskjegg, tepperot og torvmoser i felt- og bunnsjiktet.   
 
Områdene langs løpet til Nesfossen er til dels sterkt preget av inngrep i form av steinmur og stein-
fyllinger samt en del søppel og skrot. Det østre av to hovedløp i fossen har dessuten installasjoner for 
uttak av vann til settefiskanlegget (figur 10). 
 
Tiltaksområdet har et betydelig innslag av fremmede arter (jf. Gederaas mfl. 2012), nokså typisk for 
områder som grenser til vei, bebyggelse, nærings- og industriområder. Det ble registrert parkslirekne, 
platanlønn og buskfuru, alle tilhørende kategori SE; svært høy risiko. Artskart viser i tillegg funn av 
mink (SE). Parkslirekne ble registrert inne på eksisterende settefiskanlegg, mens platanlønn vokste 
flere steder, men særlig tallrikt langs Nesfossen. Buskfuru var innplantet på den østligste delen av 
høydedraget ut mot sjøen. En stor andel av bestandet var vindfelt. 
 
Det er en bratt overgang mellom land og sjø i tiltaksområdet. Fjæresonen (litoralen) består av vanlige 
forekommende naturtyper som strandberg (S5), fjæresone-vannstrand på fast bunn (S4) og stein-, grus 
og sandstrand (S6). I øvre del av sjøsonen (sublitoralen) ble det registrert annen fast eufotisk 
saltvannsbunn (M11). Litoralsonen på begge undersøkte stasjoner er hardbunnsfjære (figur 11). 
Fjæresonen hadde et sparsomt artsmangfold grunnet moderat til høy eksponeringsgrad og bratt 
helningsgrad. Sjøsonen var artsrik, med hardbunnsoverflater tildekket av alger med ulik dekningsgrad. 
På begge stasjonene ble det registrert vanlige arter som rødalgene krasing, krusflik og tangdokke, og 
brunalgene tvebendel, bleiktuste, sukkertare og fingertare i sjøsonen (figur 12). Faunaen i sublitoralen 
bestod for eksempel av arter som posthornmark på stein og tareblad, og fjærerur og albueskjell i øvre 
del. Det ble også registrert enkelte strandsnegl, glatt kjeglesnegl, kutling, purpursnegl, korstroll og 
piggsjøstjerne. På stasjon B var det mindre innslag trådformede brunalger enn på stasjon A, som trolig 
kommer av at det er mer ferskvannstilførsel fra elva i dette området.  
 
Av fremmedarter ble det registrert japansk drivtang tilhørende kategori SE; svært høy risiko.  
 

  

Figur 11. Fjæresonen i tiltaksområdet, stasjon B. Venstre: Moderat til bratt hardbunnsfjære med 
marebek, fjæreblod og rur med tuster av blæretang og sauetang. Høyre: Hylle med grønske og små 
fjærepytter. 
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Figur 12. Øvre del av sublitoralen, stasjon A. Øverst t.v.: Bratt fjell dekket av trådformede alger og 
enkelte forekomster av fingertare og japansk drivtang. T.h.: Ulike røde, grønne og brune trådformede 
alger. Nederst t.v.: Trådformede alger som Polysiphonia sp., rødlo og silkegrønndusk sammen med 
fingertare og korstroll. T.h.: Ulva sp. og bleiktuste sammen med rødlo og silkegrønndusk. 
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VERDIVURDERING 
 

KUNNSKAPSSTATUS FOR NATURMANGFOLD 

Bysveen & Overvoll (2004) har gjennomført kartlegging av naturtyper i Lindås kommune etter DN-
håndbok 13. Dataene finnes tilgjengelig i Miljødirektoratets Naturbase. Supplerende naturtypekart-
legging er utført av Flynn & Gaarder (2013). I tillegg finnes det en del artsregistreringer fra influens-
området i Artsdatabankens Artskart. Lurefjorden og Lindåsosane er dessuten foreslått som marint 
verneområde. I den forbindelse foreligger det en god del informasjon om det biologiske mangfoldet i 
sjø (se Todt mfl. in prep). Videre er det gjennomført flere resipientundersøkelser i forbindelse med 
eksisterende settefiskanlegg, som dokumenterer miljøtilstanden i Lurefjorden (se Tveranger 2013a-b). 
Lister over registrerte arter i tilknytning til utvidelsen av Nesfossen Smolt AS er samlet i vedlegg 3.  
 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er ikke registrert naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 i tiltaksområdet, verken tidligere eller i 
forbindelse med befaringen 30. mai 2015. Det ble kun registrert vanlige vegetasjonstyper med et nokså 
ordinært artsinventar (figur 10).  
 
I oversikten over rødlistete naturtyper etter NiN-systemet i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011) er 
elveløp med nedbørfelt større enn 10 km², her vannstrengen gjennom Nesfossen, vurdert som «nær 
truet» (NT) naturtype. Siden dette partiet er sterkt preget av inngrep, gis elveløpet liten til middels 
verdi. Det er ikke registrert verdifulle ferskvannslokaliteter i tiltaksområdet, jf. DN-håndbok 15, og 
ingen av ferskvannsforekomstene klassifiserer til noen av naturtypene i DN-håndbok 13. Nesfossens 
utløp i sjøen har preg av å være kanalisert, og har liten biologisk verdi.  
 
Samlet gis tema naturtyper på land og i ferskvann liten til middels verdi.   
 

NATURTYPER I SALTVANN 

Det er registrert et gytefelt for torsk i influensområdet, jf. Fiskeridirektoratet sin database (figur 13). 
Feltet strekker seg over hele Lurefjorden og er vurdert å ha høy eggtetthet (3) og høy retensjon (3). 
Gytefelt eller gyteområde er en naturtype i henhold til DN-håndbok 19. Dette gyteområdet er 
undersøkt av Havforskningsinstituttet og er vurdert som nasjonalt viktig (verdi A). Det finnes ingen 
andre registreringer av naturtyper i tilgjengelige databaser.  
 
Sjøområdet i Lurefjorden kan imidlertid karakteriseres som naturtypen fjorder med naturlig lavt 
oksygeninnhold i bunnvannet (I03). Både fjorder, skjærgårdsbasseng, poller og våger kan ha basseng 
som er naturlig oksygenfattige, enten permanent eller i perioder. Svært viktige utforminger er forhold 
med permanent oksygensvikt i bunnvannet, der sedimentet med anoksisk bunnvann fungerer som et 
arkiv der historiske opplysninger i fjorden blir bevart, og forhold som gir unike artssammensetninger. 
Lurefjordens dypeste områder oppfyller kriteriene for den viktige utformingen periodevis lavt 
oksygeninnhold i bunnvannet og kan trolig inneholde unike artssammensetninger og habitat for 
sårbare arter. Fjord med periodevis lavt oksygeninnhold, er vurdert som regionalt viktig (verdi B). 
 
Små forekomster med naturtypen tareskog ble registrert i nedre del av sublitoralen på stasjon A og B 
(figur 14). Utforming er tareskog med innblanding av andre tarearter (I0101) (DN-håndbok 19), med 
dominans av fingertare og sukkertare. Naturtypen ble ikke avgrenset under feltarbeidet den 28. mai 
2015, og utbredelsen er ukjent. Det antas at området er mindre enn 100 daa og at lokaliteten ikke når 
opp til det økologiske kriteriet for en B-verdi. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (verdi C). 
 
Tema naturtyper i saltvann er vurdert å ha stor til middels verdi. 
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Figur 13. Registrerte naturtyper (lys grå skravur), forekomst av rødlistearten Mya areania (rød 
sirkel) og fiskeridata i influensområdet til Nesfossen Smolt AS. Rekefelt er vist med lilla skravur og 
fiskeplasser er vist med mørk grå skravur. De to naturtypene omfatter hele resipienten i Lurefjorden 
med tilhørende fjordarmer. Kart er hentet fra Fiskeridirektoratet sin nettside. Beliggenheten til 
Nesfossen Smolt AS er vist med oransje stjerne.  

 

  

Figur 14. Øvre del av sublitoralen, stasjon B. Venstre: Bratt fjellvegg dekket av algevegetasjon med 
sukkertare og fingertare. Høyre: Trådformede alger og fingertarevegetasjon. 
 

VILTOMRÅDER 

I Naturbasen er det registrert et rasteområde for kvinand i sjøen tett inntil eksisterende settefiskanlegg 
(figur 15). Området er ikke gitt viltvekt. I følge DN-håndbok 11 skal rasteområder/beiteområder for 
kvinand gis viltvekt 1-3. Artsdatabankens artskart viser at det er registrert opptil flere hundre individer 
i dette området samtidig, og maksimum 1 000 individer den 31. desember 2014. Driftsoperatør Ivar 
Holsen opplyser at flest kvinender opptrer ved anlegget på ettervinteren.  
 
Tema viltområder har middels verdi. 
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Figur 15. Avmerket beiteområde for kvinand utenfor settefiskanlegget i Nesfossen (kilde: Naturbasen). 
 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

I Storavatnvassdraget er det registrert aure, røye og ål (CR). Vassdraget har trolig aldri vært anadromt 
på grunn av Nesfossen (figur 10), som med sitt 12 m høye fall danner et naturlig og absolutt vand-
ringshinder for anadrom fisk.  
 
Ved utløpet av Nesfossen er det et tjern/elveutbuktning som tross en del påvirkning er aktuelt 
leveområde for fisk. Det noe større tjernet lenger vest, 4,7 moh., er trolig fisketomt og har liten verdi. 
Forekomst av ål i strandsonen og i elva kan ikke utelukkes, da ål kan vandre på tørt land over ganske 
store avstander. Vassdraget vurderes å være et mindre viktig område for denne arten.   
 
Tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har middels verdi. 
 

ARTSFOREKOMSTER 

Faunaen og floraen på land består av vanlige arter som er representative for distriktet. Under felt-
arbeidet 30. mai 2015 ble det registrert fuglearter og observert spor og sportegn etter pattedyr. Videre 
ble karplantefloraen kartlagt, så langt det lot seg gjøre på et litt tidlig tidspunkt i vekstsesongen. Det 
ble også gjennomført semikvantitative strandsoneundersøkelser på to stasjoner i tiltaksområdet. En 
oversikt over registrerte arter fra tiltaks- og influensområdet er listet opp i vedlegg 3.  
 
Ål, med rødlistestatus kritisk truet (CR) (jf. Kålås mfl. 2010), ble ifølge Artdatabankens Artskart 
påvist i Kjeggjarvatnet, Storavatnet og Hundvinvatnet i 1989. Videre ble oter, med status sårbar (VU), 
observert i Kjeggjarvatnet i 2008. Artskart refererer ellers til eldre observasjoner av skjeand i Hund-
vinvatnet og strandsnipe i Storavatnet, begge med status nær truet (NT). Videre er svartand (NT) 
observert ved Nesfossen. I Artskart er det også registrert forekomst av muslingen Mya arenaria i 
Lurefjorden i 1998 (figur 13). Denne arten har status sårbar (VU). Under feltarbeidet på land 30. mai 
2015 ble det ellers observert spredte individer av fiskemåke (NT) på overflukt nær strandsonen og 
omkring settefiskanlegget. I tillegg vokste ask (NT) flere steder langs Nesfossen og delvis inne på 
anleggsområdet (tabell 5).  
 
Tema artsforekomster har stor verdi. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2103   24

Tabell 5. Forekomster av rødlistearter (jf. Kålås mfl. 2010) i influensområdet for utvidelse av sette-
fiskanlegget til Nesfossen Smolt AS ved Lurefjorden i Lindås kommune. Påvirkningsfaktorer iht. www. 
artsportalen.artsdatabanken.no. 

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer 

Oter VU (sårbar) Kjeggjarvatnet 23. mars 2008 Høsting, påvirkning på habitat, 
forurensning, tilfeldig mortalitet 

Svartand NT (nær truet) Nesfossen 7. januar 2014 Menneskelige forstyrrelser, ukjent 

Skjeand NT (nær truet) Hundvinvatnet 5. juni 1977 Påvirkning på habitat, påvirkning 
utenfor Norge 

Strandsnipe NT (nær truet) Storavatnet Påvirkning utenfor Norge 

Fiskemåke  NT (nær truet) Streiffugl Påvirkning fra stedegne arter, 
menneskelige forstyrrelser, høsting 

Ål CR (kritisk truet) Kjeggjarvatnet, Storavatnet og 
Hundvinvatnet 1989 

Høsting, påvirkning på habitat, 
forurensing, tilfeldig mortalitet 

Mya arenaria VU (sårbar) Lurefjorden - 

Ask NT (nær truet) Flere steder nær Nesfossen Fremmede arter 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 
artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 
naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne konsekvens-
utredningen (§ 8). «Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldloven gir 
imidlertid rom for at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk mangfold og mang-
foldets verdi være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning. Siden konsekvensen av et 
tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vises det til en egen diskusjon av dette i kapittelet 
om «usikkerhet» senere i rapporten.  
 
Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til belastningene på økosystemene og natur-
miljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Det er foreslått konkrete og generelle avbøtende tiltak, 
som tiltakshaver kan gjennomføre for å hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet (§ 11). Ved 
bygging og drifting av tiltaket skal skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller avgrenses 
(§ 12). 
 

GENERELT OM VIRKNINGER AV TILTAKET 

En utvidelse av Nesfossen Smolt AS vil medføre forholdsvis store og permanente arealbeslag på land. 
Det er ikke planlagt fysiske inngrep i sjø. Virknings- og konsekvensvurderingen av det planlagte 
tiltaket for naturmangfold er begrunnet ut fra følgende generelle vurderinger: 
 

• Arealbeslag, tap og endring av leveområder 
• Habitatfragmentering og barriereeffekter for viltet 
• Etablering av nye habitat og korridorer 
• Avrenning av steinpartikler, sprengningsrester og kjemikalier til vassdrag og sjø 
• Forurensing til omgivelser i forbindelse med framtidig virksomhet 

 
Utvidelse av Nesfossen Smolt AS medfører direkte arealbeslag, noe som gir tap og fullstendig endring 
av leveområder for planter og dyr. Indirekte vil inngrepene også påvirke lys-, fuktighets- og vindfor-
hold i omkringliggende nærmiljø. Enkelte deler av utbyggingsområdet vil på sikt bli rekolonisert av 
planter og være leveområder for fugl og pattedyr, men gjerne med et annet artsinventar enn i dag. 
 
Det vil være en gradvis avtakende avrenning av steinpartikler, sprengstoffrester og kjemikalier fra 
utbyggingsområdet. Hvor lang tid en slik avrenning vil pågå, vil først og fremst avhenge av tykkelsen 
på fyllingene og nedbørsmengde.  
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for influ-
ensområdet. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede er påvirket av tekniske 
inngrep, og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på tidspunkt for utarbeidelse 
av konsekvensvurderingen.   
 
Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange sammen-
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henger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk mangfold er 
gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel årsnedbør og temp-
eratur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. Disse viser høyere 
temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Et «villere og våtere» klima kan resultere i større og 
hyppigere flommer gjennom sommer og høst. Samtidig kan vekstsesongen bli noe lenger.  
 
Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke forholdene for de elvenære 
organismene. Lenger sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av fersk-
vannsorganismer, og vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for en del 
ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert. Dette kan i neste omgang få konsekvenser for fugl og 
pattedyr som er knyttet til vann og vassdrag. Redusert islegging av elver og bekker, og kortere vinter, 
vil også påvirke hvordan dyr på land kan utnytte vassdragene. Bestander av fossekall vil kunne nyte 
godt av mildere vintrer med lettere tilgang til næringsdyr i vannet dersom isleggingen reduseres. Milde 
vintrer vil således kunne føre til bedre vinteroverlevelse og større hekkebestand for denne arten. 
 
Videre har reduserte utslipp av svovel i Europa medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge 
har avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned. Følgen av dette er bedret 
vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i 
uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det observert en bedring i det akvatiske miljøet med gjen-
henting av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og bedret rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann 
viser en klar positiv utvikling, mens endringene i innsjøfaunaen er mindre (Schartau mfl. 2009). 
Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo.  
 
Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer i nærområdene som kan påvirke det biologiske 
mangfoldet. 0-alternativet vurderes samlet å ha ubetydelig konsekvens (0) for naturmangfoldet 
knyttet til influensområdet. 
 

ALTERNATIV 1  

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er ikke registrert naturtyper på land eller i ferskvann innenfor tiltaksområdet, men vannstrengen 
gjennom Nesfossen er et elveløp, som er en «nær truet» (NT) naturtype (Lindgaard & Henriksen 
2011). Denne vannstrengen opprettholdes i noen grad, men blir ytterligere innsnevret i forhold til 
dagens situasjon gjennom de planlagte utfyllingene. I tillegg blir elveløpet overdekket (rør/kulvert) 
nedstrøms Nesfossen. Tiltaket vil ha middels til stor negativ virkning på tema naturtyper på land og i 
ferskvann. 
 

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

for tema naturtyper på land og i ferskvann.  

 

NATURTYPER I SALTVANN 

Det planlagte kaiområdet skal skytes ut noe over vannflaten, og kaifronten skal i liten grad stikke ut i 
sjøen. Øvre del av litoralen og sjøsprøytsonen (supralitoralen), vil bli fullstendig endret eller berørt 
ved at skyggeforhold og tilstøtende strukturer endres. Strandsonen i tiltaksområdet består av både 
naturlig habitat og konstruert habitat. Habitatet som eventuelt blir berørt, vil relativt raskt kunne 
rekoloniseres med naturlig påslag av vanlige forekommende arter hvor det er hardbunnsubstrat, men 
trolig med en annen artssammensetning.  
 
Virkningen av den planlagte utvidelsen av settefiskanlegget er vurdert i «Dokumentasjonsgrunnlag for 
utviding av produksjon for Nesfossen Smolt AS» og «Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor 
Nesfossen smolt» (Tveranger 2013a og b). Her framgår det at en utvidet produksjon (tilsvarende 
driftsfase i denne rapporten) er vurdert å ha en marginal effekt på oksygenforbruket. Det er estimert et 
økt forbruk på 2,23 % i dypområdet i Lurefjorden utover dagens situasjon. 
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Det er derfor liten grunn til å tro at tiltaket vil ha virkninger på de spesielle oksygenforholdene i 
Lurefjorden. Tiltaket vil trolig ha marginal virkning på gyteområder for torsk. Tiltaket vurderes å ha 
liten negativ virkning for naturtyper i saltvann.  
 

• Stor til middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i 
saltvann.  

 

VILTOMRÅDER 

Tiltaket ventes å være uten virkning på registrerte viltområder. Rasteområdet for kvinand i sjøen tett 
inntil eksisterende settefiskanlegg er attraktivt nettopp på grunn av nærheten til eksisterende settefisk-
anlegg. Dette fenomenet er vel kjent fra andre fiskeoppdrettslokaliteter på Vestlandet.  
 

• Middels verdi og ingen virkning gir ingen konsekvens (0) for tema viltområder.  

 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Gjenfylling av tjernet/elveutbuktningen i Nesfossen, tjernet på kote 4,7 og bekkeløpet mellom disse, 
vil ha stor negativ virkning på fisk og andre ferskvannsarter som er knyttet til disse lokalitetene. 
Hovedvannstrengen nedstrøms selve Nesfossen har klart størst verdi på grunn av potensialet som 
vandringsvei for ål videre oppover i Storavatnvassdraget. Denne vannveien vil opprettholdes, men blir 
innsnevret på grunn av utfyllinger, og samtidig overdekket (rør/kulvert) nedstrøms Nesfossen. Tiltaket 
vil samlet ha middels til stor negativ virkning på tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvanns-
arter i driftsfasen. 
 

• Middels verdi og middels til stor negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for tema 
funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter.  

  

ARTSFOREKOMSTER 

Utplanering av tiltaksområdet rammer i hovedsak plante- og dyrearter som er vanlig forekommende, 
herunder enkelte fremmedarter. Tiltaket vil kunne ha negativ virkning for rødlisteartene oter (VU), ål 
(CR) og ask (NT). De to førstnevnte bruker sannsynligvis fremdeles hovedvannstrengen forbi Nes-
fossen som vandringsvei, men i lite omfang. Dette elveløpet opprettholdes i noen grad ved en utbyg-
ging, men blir ytterligere innsnevret i forhold til dagens situasjon. Virkningen vil være mest negativ 
for oter, siden nedre del av elveløpet også vil bli overdekket (rør/kulvert). Oter har imidlertid stor 
tilgang på egnete leveområder i influensområdet. En betydelig andel av ask vil sannsynligvis også gå 
tapt, fordi de fleste eksemplarene opptrer langs elveløpet like nedenfor Nesfossen, samt tilstøtende del 
av eksisterende settefiskanlegg. Tiltaket vil samlet ha middels negativ virkning på tema artsfore-
komster. 
 

• Stor verdi og middels negativ virkning gir middels til stor negativ konsekvens (--/---) for tema 

artsforekomster.  
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OPPSUMMERING AV ALTERNATIV 1  

I tabell 6 er gjort en oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser for naturmangfold ved 
utvidelse av Nesfossen Smolt AS, alternativ 1. 
 
Tabell 6. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av driftsfasen ved en utvidelse av 
Nesfossen Smolt AS, alternativ 1. 

Fagtema Verdi 
Liten      Middels     Stor 

  Virkning 
Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. Konsekvens 

Naturtyper på land og i 
ferskvann 

----------------------- 
          � 

 

---------------------------------------------------------- 
              � Middels negativ (--) 

Naturtyper i saltvann 
----------------------- 
                           � 

 

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

Liten negativ (-) 

Viltområder 
----------------------- 
                  � 
 

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

Ingen (0) 

Funksjonsområder for 
fisk o.a. ferskvannsarter 

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

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

Middels negativ (--) 

Artsforekomster 
----------------------- 
                              � 

 

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

 

Middels til stor 
negativ (--/---) 

 

ALTERNATIV 2  

Alternativ 2 vil i stor grad ha samme virkninger for naturmangfold som alternativ 1. Dette alternativet 
medfører noe mindre arealbeslag på land, dessuten holdes vannstrengen mellom Kjeggjarvatnet og ut-
løpet i sjøen åpen på hele strekningen. For temaene «naturtyper på land og i ferskvann», «funksjons-
områder for fisk og andre ferskvannsarter» og «artsforekomster» blir virkningen noe mindre negativ 
enn for alternativ 1, først og fremst fordi nedre del av elveløpet ikke legges i rør/kulvert. For de øvrige 
temaene, «naturtyper i saltvann» og «viltområder», blir virkningene av alternativ 2 de samme som for 
alternativ 1.  
 

RANGERING AV ALTERNATIVER 

Det foreligger to alternativer for utvidelse av Nesfossen Smolt AS. Av disse vurderes alternativ 1 å ha 
større negative konsekvenser for naturmangfold enn alternativ 2. Forskjellen mellom de to alternativ-
ene er forholdsvis liten. Viktigst med hensyn til naturmangfold er at elveløpet nedstrøms Nesfossen vil 
bli overdekket (rør/kulvert) ved alternativ 1, men holdes åpent ved alternativ 2. Noe mindre betydning 
har det at også fronten av fjellknausen som ligger i strandsonen nærmest utløpet av Nesfossen, skånes 
for inngrep ved utbygging etter alternativ 2, men blir sprengt bort ved alternativ 1.     
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i 
enkelte tilfeller kan det negative omfanget være større i den perioden, for eksempel ved etablering av 
riggområder, anleggsveier og lignende.  
 
Det som i hovedsak skiller anleggs- og driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode 
kan medføre betydelig forstyrrelser i form av økt trafikk, grave- og sprengningsarbeid. Direkte virk-
ninger av anleggstrafikk vil avhenge av hvor og hvordan anleggsmaskiner kjører til og fra i tiltaks-
området, for eksempel om midlertidige veiforbindelser blir etablert. Økt trafikk og støy kan forstyrre 
fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og yngleperioden om våren. De fleste arter har imidlertid relativt 
høy toleranse for midlertidig økning av støynivået, spesielt utenom hekke- og yngleperioden. 
 
En stor utfordring i anleggsfasen er å hindre avrenning fra anleggsområdene, deriblant deponier. 
Deponering av utsprengte steinmasser vil medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester. Dette 
kan ha fysiske effekter på plante- og dyreliv på land og i vassdrag i en avgrenset periode. Partikler fra 
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sprengstein er nydannede og dermed uslipte, kantete og flisete. Skarpe partikler trenger gjennom epitel 
og slimlag hos fisk, filtrerende bunndyr og plankton. Hos fisk forårsaker dette slimutsondring og kan i 
ekstreme tilfeller føre til dødelige skader på gjellene. I følge Hessen mfl. (1989) foreslo Den europe-
iske innlandsfiskekommisjonen (EIFAC) følgende grenseverdier for effekter på ferskvannsfisk ved 
eksponering for suspenderte partikler: Mindre enn 25 mg/l gir ingen skadelig effekt, mellom 25-80 
mg/l gir noe redusert avkastning, mens det måtte være over 400 mg/l for at det skulle ha stor betyd-
ning for avkastningen. Partiklene kan også slipe bort påvekstalger på elvebunnen og redusere nærings-
grunnlaget for bunndyr. 
 
Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder kan generelt resultere i tilførsler 
av ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdrag og sjø. Dersom det foreligger 
som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner være giftig for dyr som lever i vannet. 
Delen som foreligger som ammoniakk, er avhengig av mellom annet temperatur og pH. Konsentra-
sjonen vil sjelden bli så høy at den kan medføre dødelighet for fisk i fjordområder, da store vannvolum 
vil gi rask fortynning.  
 

SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVENS § 10)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 
vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. En eventuell utvidelse av settefiskanlegget på Nesfoss-
en vil isolert sett ha stor negativ konsekvens for tema artsforekomster, herunder rødlistearter på land 
og i ferskvann; middels negativ konsekvens for temaene naturtyper på land og i ferskvann og funk-
sjonsområder for fisk o.a. ferskvannsarter, og liten negativ virkning for naturmiljøet i sjø, uavhengig 
av hvilket utbyggingsalternativ som velges. Områdene langs sørøstre del av Lurefjorden i Lindås er 
generelt lite belastet med naturinngrep, og det finnes sparsomt med utbyggingsplaner i nærområdene. 
Den samlede belastningen på området, og kvalitetene som er beskrevet, vurderes på bakgrunn av kjent 
kunnskap å være liten til middels. 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med 
hensyn til naturmangfold ved utvidelse av Nesfossen Smolt AS. 
 

LAND OG FERSKVANN 

Arealbeslag medfører størst negative virkninger for naturmangfoldet på land og i ferskvann. Det er få 
tiltak som kan avbøte dette. Alternativ 2 gir noe mindre arealtap enn alternativ 1, da fronten av fjell-
knausen som ligger i strandsonen nærmest utløpet av Nesfossen skånes for inngrep.  Riggområder bør 
avgrenses fysisk, slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter et større område enn nødvendig. Det anbe-
fales videre at det opprettholdes en åpen «grønn korridor» langs Nesfossens løp gjennom tiltaks-
området. I det flate partiet under fossen, hvor det i dag er et tjern/elveutbuktning, og hvor bekken fra 
tjernet på kote 4,7 kommer inn fra nordvest, bør utfylling/terrenginngrep unngås i en ca. 30-40 m bred 
sone, målt fra fyllingsfoten øst for hovedvannstrengen. Dette vil bidra til å ivareta mest mulig av 
vassdragets økologiske funksjoner for fiske-, dyre- og plantearter. Utbygging etter alternativ 2 er mer 
gunstig enn utbygging etter alternativ 1, siden nedre del av elveløpet ikke lukkes. Ved revegetering 
bør det normalt tas utgangspunkt i stedegen vegetasjon. Gjenbruk av avdekningsmassene er som regel 
den miljømessig mest gunstige måten å revegetere på.  
 

SALTVANN 

Lurefjorden er et svært viktig gyteområde for kysttorsk. I gyteperioden februar-april bør det derfor 
vises særskilt aktsomhet når det gjelder å hindre spredning av steinstøv fra sprengsteinsmasser og for-
høyet turbiditet gjennom avrenning fra anleggsarbeidet. Spredning av finpartikulære masser til nærlig-
gende områder kan reduseres ved utplassering av oppsamlingsskjørt/lenser utenfor fyllingsområdet.  
 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK 

Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det ikke slippes steinstøv til vassdraget i perioder 
da naturen er ekstra sårbar for slikt. Eventuelle avløp bør ikke føres direkte til vassdraget, men gå via 
sedimenteringsdammer. Det er viktig at disse har tilstrekkelig størrelse/oppholdstid på vannet og kan 
tømmes ved behov. Ofte vil det settes større krav til konsentrasjonene av partikkelutslipp enn det som 
er realistisk å få til med sedimenteringsdammer. Det vil da være aktuelt å bygge ut med flere rense-
trinn som filtrering og/eller utfellingsteknikker (for eksempel sandfilter, felling, syklon). 
 
Videre bør direkte arealbeslag i vassdraget begrenses så langt det lar seg gjøre.   
 

ARTSFOREKOMSTER 

For å redusere de negative virkningene for fugl og pattedyr i anleggsfasen, bør man i størst mulig grad 
unngå sprengningsarbeid i yngleperioden mars/april-juni.  
 

AVFALL OG FORURENSNING 

Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Anleggsvirksomheten kan forårsake ulike typer for-
urensning. Faren for forurensning er i hovedsak knyttet til; 1) transport, oppbevaring og bruk av olje, 
annet drivstoff og kjemikalier, og 2) sanitæravløp. Søl eller større utslipp av olje og drivstoff kan få 
negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles opp dersom det 
oppstår lekkasje. Videre bør det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er 
ute.  
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USIKKERHET 
 
I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Med unntak av de bratteste bergskrentene, var tiltaksområdet lett tilgjengelig. Det var også gode vær-
forhold under begge befaringene. Feltarbeidet ble imidlertid utført på et noe tidlig tidspunkt i vekst-
sesongen for planter på land og alger i sjø. En del arter hadde ikke vokst tilstrekkelig mye fram til at 
sikker artsbestemmelse var mulig. Likevel lot det seg gjøre å få en relativt god oversikt over det 
biologiske mangfoldet i tiltaksområdet. Det er ikke utført undersøkelser av fisk og ferskvannsfauna i 
tjern og elveløp, og det knyttes noe usikkerhet til dette.   
 

KONSEKVENSVURDERING 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 
mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke 
forhold. 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 for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større 
usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. 
For biologiske forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirk-
ning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da 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. Det er knyttet lite usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens i 
denne rapporten.  
 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på befaringene av tiltaksområdet den 28. mai og 
30. mai 2015. Datagrunnlaget vurderes som godt, selv om feltarbeidet ble utført noe tidlig i vekst-
sesongen for planter og alger. Det vil ikke være behov for oppfølgende undersøkelser.  
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VEDLEGG 
 
 
VEDLEGG 1: Løyve til utslipp for Nesfossen Smolt AS på lokaliteten Nesfossen 
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VEDLEGG 2: Sporlogg - befaring land og ferskvann  
 

 

Ole Kristian Spikkeland 30. mai 2015: 
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VEDLEGG 3: Artlister 
 
Vedleggstabell 1. Oversikt over makroalger og makrofauna (>1 mm) registrert ved semikvantitativ 
gransking av litoralsonen (L) og sublitoralsonen (S) for de ulike stasjonene ved Nesfossen Smolt AS i 
Lindås kommune den 28. mai 2015. Prøvetakingen dekker et område med en horisontal bredde på 8 m 
på hvert sted. Prøvetaking og artsbestemmelse er utført av M. Sc Hilde Eirin Haugsøen. Tabellen fort-
setter på neste side. + = Arter som ble identifisert i ettertid, eller bare registrert som til stedes i felt.   

 Stasjon A Stasjon B 
 L S L S 
ASCOMYCOTA - Sekksporesopper    
Verrucauria maura 4  4  
CHLOROPHYTA – grønnalger  
Ulva lactula  1  2 
Blidinga sf. marginata  2  2 
Cladophora rupestris 1 +  + 
Cladophora sericea  3  3 
RHODOPHYTA – rødalger  
Hildenbrandia rubra 3 1 2  
Ceramium sp.  2   
Polyides rotunda  1  2 
Correlina officinalis  1  2 
Mastocarpus stellatus    1 
Chylocladia verticillata    1 
Chondrus crispus  2  2 
Lithothamnion sp  3  3 
Dumontia contorota  1  1 
Lomentaria clavellosa  1  + 
Porphyra umbilicalis     
Polysiphonia elongata  +  + 
Polysiphonia lanosa     
Polysiphonia fibrillosa  +  + 
Polysiphonia brodiei     
Ceramium sp.  +  2 
Ceramium virgatum  +   
Polyspihonia sp.  2  2 
Coccotylus truncatus     
Dumontia contorta  1  1 
Bonnemaisonia hamifera  3  3 
Osmundea oederi  2  2 
PHAEOPHYCEAE – brunalger  
Mesolgloia vermiculata  1   
Fucus vesiculosus 1    
Pelvetia caniculata 1    
Spachelaria cirrosa  +   
Pylaiella littoralis     
Saccharina latissima  3  2 
Scytosiphon lomentaria  2  2 
Laminaria hyperborea     
Laminaria digitata  2-3  2 
Ectocarpales   3  3-2 
Acinetosporacea  +   
Saragassum muticum  1  1 
Dictyota dichotoma  2  2 
Spermatochnus paradoxus  2  2 
Asperococcus bullosus  2  2 
Asperococcus fistulosus  1  1 
Colpomenia peregrina   1   
FAUNA – dekning  
Membranipora membranacea  +   
Semibalanus balanoides 2 1 3  
Spirorbis spirorbis 1 2 2 2 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2103   41

FAUNA – antall  
Patella vulgata 2 2 2 2 
Asterias rubens  1  1 
Actinina felina     
Littorina obtusata 2  2 1 
Littorina littorea 2  2 1 
Nucella lapillus 2  2  
Gibbula cineraria  1  1 
Marthasteria glacialis  1  1 
Caprellidea  +   
Amphipoda  +   
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2103   42

Vedleggstabell 2. Artslister for land i forbindelse med utvidelse av Nesfossen Smolt AS i Lindås 
kommune.  
   

Pattedyr  
Hjort 
Oter 
Rødrev 
Mår  
Mink  

Fugl 
Gråhegre 
Sangsvane 
Stokkand 
Kvinand 
Siland      
Fiskemåke 
Strandsnipe  
Kongeørn 
Havørn 
Spurvehauk 
Storfugl 
Fossekall 
Linerle  
Storskarv 
Svartbak 
Gråmåke 
Ravn 
Kråke 
Blåmeis 
Kjøttmeis 
Løvmeis 
Sivspurv 
Løvsanger 
Gransanger 
Svarttrost 
 

    
Munk 
Måltrost 
Fuglekonge 
Rødstrupe 
Jernspurv 
Gjerdesmett 
Låvesvale 
Bokfink 
Grønnsisik  

Fisk 
Aure 
Røye 
Ål 

Karplanter 
Bjørk  
Hegg  
Selje  
Osp 
Rogn 
Ask   
Ørevier 
Furu 
Buskfuru 
Gran 
Lerk 
Platanlønn  
Bøk 
Blodbøk 
Einer 
Pors 
Bjønnkam  

    
Skogburkne 
Hengeving 
Fugletelg 
Sisselrot 
Einstape  
Stri kråkefot 
Geitrams 
Skogstorkenebb 
Engsyre 
Småsyre 
Hundegras 
Beitesveveart 
Bringebær 
Teiebær 
Markjordbær 
Hvitveis  
Blåbær  
Røsslyng  
Skogstjerne 
Gaukesyre 
Skrubbær  
Hårfrytle 
Smyle 
Blåtopp 
Rødkløver 
Tiriltunge 
Legeveronika 
Groblad 
Løvetann 
Hestehov 
Tepperot 
Maiblom  
Krypsoleie  
Blokkebær  

    
Parkslirekne 
Skvallerkål 
Kystbergknapp 
Blåknapp  
Hundekjeks  
Tunsmåarve 
Nikkevintergrønn 
Myrtistel 
Nøkkerose-art 
Smalkjempe 
Sverdlilje  
Revebjelle     
Strandrør 
Sløke 
Myrfiol 
Skogfiol 
Myrhatt 
Engsoleie 
Tyttebær 
Melbær  
Rome 
Klokkelyng  
Hvitlyng  
Elvesnelle 
Flaskestarr 
Duskmyrull 
Bråtestarr 
Bjønnskjegg 
Hesterumpe 
Myrmaure 
Grøftesoleie 
Bekkeblom 
Gullris 
 

Moser 
Heigråmose (Racomitrium lanuginosum) 
Storbjørnemose (Polytrichum commune) 
Torvmose-arter (Sphagnum spp.) 
Kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) 
Etasjemose (Hylocomium splendens)  
Elvemose-art (Fontinalis sp.) 
Fjærmose (Ptilium crista-castrensis) 
Matteflette (Hypnum cupressiforme) 
Kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) 
Krusgullhette (Ulota crispa) 

Sopp 
Bjørkebevre (Exidia repanda) 
 
 
 
 

Lav 
Hengestry (Usnea filipendula) 
Bleikskjegg (Bryoria capillaris) 
Papirlav (Platismatica glauca) 
Elghornslav (Pseudevernia furfuracea) 
Grå fargelav (Parmelia saxatilis) 
Stubbesyl (Cladonia coniocraea) 
Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes) 
Bristlav (Parmelia sulcata) 
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)  
Grå reinlav (Cladonia rangiferina) 
Klippepulverlav (Chrysothrix chlorina) 
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VEDLEGG 3: Verdikart for naturmangfold 
 

 


