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FORORD 

 

 

Eid kommune vurderer å øke etablerer en seawalk (flytekai) for cruiseskip i havnen i Nordfjordeid 

sentrum. Rådgivende Biologer AS er i denne sammenheng bedt om å gjennomføre en 

konsekvensutredning med hensyn på mulige virkninger på naturmangfoldet, med fokus på fiskeartene 

laks, sjøaure og ål, samt på mulige konsekvenser av oppvirvling av giftholdig sediment i 

havneområdet. 

 

For laks, sjøaure og ål er det utført en standard konsekvensutredning i tråd med Statens Vegvesen sin 

Håndbok V172, der fagtemaene verneområder, funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter og 

artsforekomster er vurdert med hensyn til verdi og mulige virkninger av ny seawalk. I tillegg er det 

utført en risikovurdering av forurenset sediment i Eidsfjorden, i henhold til gjeldende veiledere (Bakke 

mfl. 2011a, 2011b). 

 

Førsteforfatter Marius Kambestad er M.Sc. fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i zoologisk 

økologi. Geir Helge Johnsen er dr. philos fra Universitetet i Bergen, med spesiale i ferskvannsøkologi. 

Rådgivende Biologer AS har de siste årene utarbeidet mer enn 400 ulike konsekvensutredninger for 

store og små prosjekter tilknyttet vassdrag og marine vannforekomster. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Cruise Ventures AS ved Harald R. Christensen for oppdraget, og 

Kristine Dahl og Sølve Oldeide for informasjon vedrørende prosjektet. 

 

Bergen, 8. september 2016 
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SAMMENDRAG 

 

Kambestad, M. & G.H. Johnsen 2016.  

 Seawalk for cruiseskip i Nordfjordeid. Konsekvensutredning for fisk og naturmangfold, med

 risikovurdering av forurenset sediment.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2292, 28 sider, ISBN 978-82-8308-286-9.  

 

Eid kommune vurderer å etablerer en flytekai/seawalk for cruiseskip i Nordfjordeid sentrum. 

Rådgivende Biologer AS har gjennomført en konsekvensutredning for tiltaket med hensyn på 

virkninger for naturmangfold, med fokus på laks, sjøaure og ål. Utredningen er basert på foreliggende 

kjennskap til Eidselva og Eidsfjorden, og datagrunnlaget vurderes som «godt». Det er i tillegg utført 

en risikovurdering av forurenset sediment i indre del av Eidsfjorden, men datagrunnlaget for denne 

vurderingen er noe mangelfullt. 

OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING  
 

Eidselva/Hornindalsvassdraget renner ut innerst i Eidsfjorden, knappe 400 m fra planlagt seawalk. 

Eidselva har stedegne og regionalt viktige bestander av laks og sjøaure, og sannsynlig forekomst av 

rødlistearten ål. Hele vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i verneplan I fra 1973, og er i tillegg et 

nasjonalt laksevassdrag. Eidsfjorden er en nasjonal laksefjord. Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder 

ble opprettet for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i landet en særlig beskyttelse mot ytre 

påvirkning. 

 

I denne rapporten er verdi, virkning og konsekvenser vurdert for følgende tre fagtema: verneområder, 

funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter og artsforekomster. For samtlige fagtema 

vurderes det at influensområdet for etablering av seawalk i Nordfjordeid (indre del av Eidsfjorden og 

anadrom del av Hornindalsvassdraget) har stor verdi.  

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR FISK OG NATURMANGFOLD 

Med hensyn til verneområder vil seawalk med medfølgende cruisetrafikk til Nordfjordeid ha 

ubetydelig konsekvens, fordi selve verneområdene (nasjonalt laksevassdrag og nasjonal laksefjord) 

ikke utsettes for andre varige endringer enn etablering av en relativt liten flytekai festet til eksisterende 

kai-anlegg. 

 

Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av seawalk i Nordfjordeid, for fagtemaer 

relevant for fisk og naturmangfold. 

 
 

Etablering av en seawalk vil i seg selv ikke ha konsekvenser for fisk eller naturmangfold i området. En 

stor økning i antall cruiseanløp innerst i Eidsfjorden kan imidlertid tenkes å skremme fisk, og da 

spesielt utvandrende smolt av laks og sjøaure. Dersom skip skremmer smolten, kan det medføre at 

fisken bruker lengre tid på å forlate området nær elvemunningen, og slik utsettes for større predasjon 

fra rovfisk, fugl og pattedyr. Slik predasjon kan i noen tilfeller være betydelig på bestandsnivå, spesielt 

nær elvemunninger. Skipene vil ligge nord for antatt hovedvandringsrute for smolt, og en liten 

skremme-effekt vil dermed sannsynligvis kun oppstå ved manøvrering til og fra kai. Eidsfjorden er 
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relativt bred i området hvor skipene vil snu, noe som taler mot at skipstrafikken vil medføre betydelig 

forsinket smoltutvandring. Tiltaket er derfor ventet å medføre en ubetydelig til liten negativ 

konsekvens for fagtema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter. 

 

Ettersom ål i større grad enn laks og sjøaure holder seg langs bunn og land, vurderes det som 

sannsynlig at ålens vandringer ikke i nevneverdig grad vil bli påvirket av seawalk eller cruisetrafikk i 

Eidsfjorden. Tiltaket vil dermed gi ubetydelig konsekvens for fagtema artsforekomster. 

RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT 

Risikovurdering av forurenset sediment i henhold til veileder TA 2802/2011, baserer seg på en 

antagelse om at skipspropeller under manøvrering ikke påvirker sediment på større dyp enn 20 meter. 

Analysen benytter derfor miljøgift-prøver samlet inn i det planlagte ankringsområdet for cruiseskip i 

2013, mens måleverdier fra to dypere punkter i Eidsfjorden ikke er inkludert. 

 

Det er forhøyede verdier av tributyltinn (TBT) i bunnsediment de fleste steder i indre Eidsfjorden, 

inkludert ved planlagt seawalk. Ved trinn 1 i risikovurderingen var det likevel kun tjærestoffet (PAH-

stoff) benzo(ghi)perylen som overskred gjeldende grenseverdi for sediment. Trinn 2 av 

risikovurderingen ble imidlertid utført også for TBT og PAH-stoffet benzo(a)pyren, ettersom disse 

likevel viste seg å betydelig overskride enkelte grenseverdier i videre analyser. 

 

Risikoanalysen viser at dagens forekomst og spredning av TBT og PAH-stoffet benzo(a)pyren fra 

sedimentene kan medføre risiko for human helse og økosystemer i Eidsfjorden. Risiko for human 

helse er i hovedsak knyttet til konsum av fisk og skalldyr, og for benzo(a)pyren er grenseverdien 

overskredet med rundt 500 ganger. Spredningsberegningene viser at en seawalk med økning i 

skipsanløp fra ingen til 100 skip i året, bare vil føre til 10 % økning i spredning for disse stoffene, og 

bare PAH-stoffet benzo(ghi)perylen i utgangspunktet vil ha en spredning større enn grenseverdien. 

Bygging av seawalk med tilhørende cruisetrafikk vil derfor ikke ha betydelig innvirkning på 

situasjonen når det gjelder de to stoffene TBT og benzo(a)pyren sin risiko for human helse. Totalt sett 

vurderes risikoen for en økning i skade på human helse ved etablering av seawalk som liten. 

SAMLET VIRKNING  
 

Det er ikke kjent at det foreligger andre planer for utbygging eller tiltak som vil ha innvirkning på 

laks, sjøaure eller ål i Hornindalsvassdraget eller Eidsfjorden. Bestandene av anadrom laksefisk på 

Vestlandet har imidlertid de siste tiårene vært utsatt for betydelige negative påvirkninger, og dette gjør 

at en må vise særlig aktsomhet ved vurdering av tiltak som kan få ytterligere innvirkning på 

levekårene for disse artene.   

AVBØTENDE TILTAK  
 

Ved en eventuell utfylling i sjø anbefales det bruk av siltgardin eller lignende for å hindre spredning 

av steinstøv og sprengstoffrester til vannmassene. Cruiseskip som ligger til kai nær en elveos bør 

unngå vask, malingsarbeider og annet ytre vedlikehold av hensyn til fisk som beiter i området. 

OM USIKKERHET 

Det knyttes noe usikkerhet til virkningen av cruisetrafikk på laks og sjøaure i Eidselva, fordi fiskens 

adferdsrespons i møte med store skip er dårlig kjent. 

 

Den største usikkerheten i dette arbeidet er knyttet til forekomst og spredning av miljøgiftene i 

sedimentene i Eidsfjorden. De foreliggende undersøkelsene av sedimentkvalitet tilfredsstiller ikke 

kravene som grunnlag for risikovurdering i henhold til gjeldende veiledere, og resultatene er derfor 

noe usikre. Uansett viser risikovurderingen at tiltaket sannsynligvis vil ha liten innvirkning på 

risiko for human helse sammenlignet med dagens situasjon. Usikkerheten med hensyn på 

eksisterende forurensningers mulige virkning på human helse ved inntak av fisk og skalldyr fra 

området bør avklares uavhengig av dette prosjektet. 
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SEAWALK I NORDFJORDEID  

 

 

De første cruiseskipene kom til Nordfjord på slutten av 1800-tallet. Fram til Lodalsulykken i 1936 var 

det ilandstiging i Loen, men etter dette ble Olden havn for cruiseskipene. I Eidsfjorden er det en kai 

for større skip ved Løkjastranda, ca. 7 km vest for Nordfjordeid, men det foregår ikke regelmessige 

cruiseanløp her. Det er nå ønske om å etablere en kai for cruiseskip i Nordfjordeid, og selskapet Cruise 

Ventures AS har utarbeidet et forslag til seawalk (flytekai) ved eksisterende båthavn i sentrum. 

 

Flytekaien vil legges ut fra en kai ved småbåthavnen i Nordfjordeid sentrum, i sjølinje knappe 400 m 

fra munningen av Eidselva (figur 2). Det vil ikke være nødvendig med utfylling i sjø av betydelig 

omfang ved etablering av en seawalk. Flytekaien manøvreres inntil skipet etter at det er ankret opp i 

bøyer for og akter, og kan foldes sammen inntil land i perioder der den ikke er i bruk (figur 3). 

Skipene vil snu omtrent 500 m vest for fortøyningsområdet, enten før eller etter anløp (avhengig av 

om de legges med baug eller akterende pekende østover mot land). Innseiling til fortøyingsområdet vil 

foregå på nordsiden av den ytre oppankringsbøyen (se figur 2). 

 

 

Figur 1. Indre del av Eidsfjorden, med havnen i Nordfjordeid sentrum. Eidselva renner ut i fjorden 

like sør for småbåthavnen. Flyfoto er hentet fra http://kart.kystverket.no (målestokk 1:10 000). 

http://kart.kystverket.no/
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Figur 2. Illustrasjon av et 338 m langt skip ved anløp til seawalk i Nordfjordeid. Blå sirkler med rød 

prikk (to stk.) indikerer bøyer for oppankring, og blå sirkler (fem stk.) er forankringer for disse. Ti 

meters dybdekoter er inntegnet på havbunnen. Figuren er utarbeidet av Cruise Ventures AS. 

 

 

Figur 3. Illustrasjon av seawalk i sammenfoldet posisjon. Ti meters dybdekoter er inntegnet på 

havbunnen. Figuren er utarbeidet av Cruise Ventures AS. 
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Til eksisterende cruisekai i Olden er det i 2016 planlagt 88 anløp, der det største skipet er på 149.000 

bruttotonn og 344 m langt (www.nordfjordhavn.no). Prognosene for cruisetrafikk i Nordfjordeid, 

dersom planlagt seawalk realiseres, er på 60 anløp innen 2020 og 100 anløp innen 2024 (tall fra 

SeaWalk Nordfjordeid AS, gjengitt på www.fjordabladet.no 14. august 2016). Planlagt seawalk kan ta 

imot skip på 150 til 350 meters lengde. 

 

Register for anløp av cruiseskip i Olden (www.nordfjordhavn.no) illustrerer forventet fordeling av 

anløp gjennom året ved planlagt seawalk i Nordfjordeid. Enkelte år er det noen få anløp til Olden i 

april, men cruisesesongen starter for alvor i mai. Høysesong er juni til august, og i 2016 er 77 % av 

anløpene i denne perioden. Hyppigheten av anløp avtar gjennom september måned, og enkelte år er 

det høyst noen få anløp også i oktober-november. I 2016 er tidligste anløp til Olden klokken 06:00, og 

seneste avreise 20:00. De fleste dager ankommer imidlertid første skip mellom 07:00 og 09:00, og 

siste skip kaster som oftest loss mellom 17:00 og 19:00. Hvert skip ligger normalt til kai et sted 

mellom 6 og 11 timer, og planlagt kai i Nordfjordeid vil ikke ha kapasitet til mer enn ett skip samtidig. 

 

De store cruiseskipene som vil legge til kai i Nordfjordeid, med brutto tonnasje på over 150.000 tonn, 

har framdriftspropeller med 2 x 14.000 kW og baug-thrustere med 4 x 3.400 kW. Skipene har ikke 

propellene i drift når de ligger til kai, og de vil heller ikke benyttes med full styrke verken ved 

ankomst eller avgang. Normalt stikker et cruiseskip omtrent 7,5 meter ned i sjøen, og det er sjelden 

slike skip er dypere enn 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordfjordhavn.no/no/dokumentbase/cruiseliste-2016
http://www.fjordabladet.no/nyhende/2016/08/14/Hamnedirekt%C3%B8ren-med-positiv-innstilling-13177889.ece
http://www.nordfjordhavn.no/no/dokumentbase/cruiseliste-2016
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg på eksisterende kunnskap om adferd hos laks, sjøaure og ål, 

gjennomgang av undersøkelser av laks og sjøaure i Eidselva og informasjon om utbyggingsplaner 

fremskaffet av Cruise Ventures AS. Informasjon om miljøgifter i marine sedimenter er hentet fra en 

rapport av Uni Miljø (Isaksen & Alme 2014). Det er ikke gjort egne undersøkelser i forbindelse med 

denne konsekvensutredningen. Datagrunnlaget vurderes for laks, sjøaure og ål som godt: 3 (jf. tabell 

2), men datagrunnlaget for sedimentsammensetning og miljøgifter innerst i Eidsfjorden er vurdert som 

middels: 2.  
 
 

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

VURDERING AV VERDIER OG KONSEKVENSER 

Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i 

Statens Vegvesen sin Håndbok V172 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 
 ----------------------------------------------------------- 

                                

TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 

har for et område. 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 hvis relevant. Virkningen 

blir vurdert langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 4). 
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Figur 4. Skala for vurdering av omfang (fra Vegdirektoratet 2014). 

 

TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til null-

alternativet. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til 

meget stor positiv konsekvens (figur 5).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, omfang 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 

fokusere med hensyn til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 

 

Figur 5. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden 

finnes ved sammenstilling av verdi og omfang (fra 

Vegdirektoratet 2014). 
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Normalt skal konsekvenser vurderes for anleggsfasen og driftsfasen av et prosjekt separat. I dette 

tilfellet vil anleggsfasen, altså selve etableringen av seawalk og forankringsbøyer, være forholdsvis 

enkle operasjoner, og alle nevneverdige konsekvenser av prosjektet vil inntreffe i forbindelse med 

selve cruisetrafikken, altså i driftsfasen. I denne rapporten er derfor konsekvensanalyse for 

anleggsfasen utelatt. 

KRITERIER FOR VERDISETTING  

Ved verdisetting av naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin veileder V172 om 

konsekvensanalyser. I denne sammenheng er de tre fagtemaene verneområder, funksjonsområder for 

fisk og andre ferskvannsarter og artsforekomster mest relevante for tiltakets influensområde, og andre 

fagtemaer er derfor ikke vurdert. Beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid gjeldende Norsk 

rødliste for arter, her Henriksen & Hilmo (2015). Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet 

i tabell 3. 

 

Tabell 3. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Verneområder 

Naturmangfoldloven, Kap. V  

- Landskapsvernområder (nml 

§ 36) uten store naturfaglige 

verdier. 

Verneområder (nml §§ 35, 

37, 38 og 39) 

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 

Henriksen & Hilmo 2015 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

 

 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 

planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 

omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha direkte og indirekte effekter.  

 

Tiltaksområdet inkluderer i denne sammenheng strandsonen som dekkes av seawalk og bunnarealer 

som opptas av forankring til flytebøyer lenger ute i bukten. 

 

Influensområdet inkluderer indre del av Eidsfjorden, avgrenset til ca. 1 km utenfor elveosen, og hele 

anadrom del av Eidselva (ca. 1 mil elvestrekning opp til Hornindalsvatnet, selve innsjøen og 

sideelver). 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

EIDSFJORDEN 

Eidsfjorden er en fjordarm omtrent midt i Nordfjord, og strekker seg fra Stårheim/Hamnes omtrent 13 

km østover til Nordfjordeid. Fjorden er ca. 2,2 km bred ytterst og 1,5 km bred innerst, og kyststripen 

er relativt bratt på begge sider. Dypålen går midt i fjorden, og fra det dypeste punktet (ca. 550 m) 

ytterst blir fjorden gradvis grunnere innover, uten markerte terskler. I området hvor cruiseskipene vil 

ligge fortøyd er det omtrent 15-35 m dypt (figur 2), og bunnen skråner her nedover mot vest. I 

området hvor skipene skal snu, litt lenger ute i bukten, er det grovt regnet 60-90 m dypt. Det er ingen 

terskler av betydning i Eidsfjorden. 

 

 

Figur 6. Dybdekart for indre del av Eidsfjorden (fra http://kart.fiskeridir.no). 

TIDEVANNUTSKIFTNING 

Hovedutskiftingen av vann til Eidsfjorden skjer gjennom det to ganger daglig inn- og utstrømmende 

tidevannet. Høydeforskjellen mellom middel flo og middel fjære i Nordfjordeid er 113 cm. Verdier for 

ulike nivåer av tidevann er hentet fra Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard 2016, 79 

årgang, for standardhavn Bergen med korreksjon 1,26 for Nordfjordeid som sekundærhavn (tabell 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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Tabell 4. Tidevannsvariasjon i Bergen og Nordfjordeid. 

Standardhavn:      Bergen Nordfjordeid 

 

Høyvann: 

Høyeste observerte vannstand (1990) 241 cm 304 cm 

Høyeste astronomiske tidevatn (HAT) 180 cm 227 cm 

Middel spring høyvann (MHWS) 151 cm 190 cm 

Middel høyvann (MHW) 135 cm 170 cm 

Middel nipp høyvann (MHWN)  119 cm 150 cm 

 Middelvann (MSL) 90 cm 113 cm 

 

Lavvann: 

Middel nipp lavvann (MLWN) 61 cm 77 cm 

Middel lavvann (MLW) 45 cm 57 cm 

Middel spring lavvann (MLWS) 29 cm 37 cm 

Laveste astronomiske tidevann (LAT) 0 cm 0 cm 

Laveste observerte vannstand (1980) -42 cm -53 cm 

 

MILJØTILSTAND 

Miljøtilstand i Eidsfjorden ble undersøkt av IFM (Universitetet i Bergen) i 2001 (Johansen mfl. 2001) 

og av Uni Miljø i august 2013 (Isaksen & Alme 2014). Rådata fra begge rapporter er tilgjengelig fra 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no. Det ble samlet inn prøver og gjort målinger ved tre stasjoner i 

2001 og ved to av disse pluss ytterligere én stasjon i 2013. 

 

Undersøkelsen fra 2013 er her vektlagt. Relativt til planlagt indre bøye for oppankring av cruiseskip 

(se figur 2) lå stasjonene i denne undersøkelsen ca. 150 m mot nordvest (stasjon E4), 700 m mot vest-

sørvest (E1) og 7 km mot vest (E6). Undersøkelsene inkluderte blant annet oksygenmålinger i 

vannsøylen og kjemiske og biologiske sedimentprøver fra bunn på hver stasjon. 

 

Oksygeninnholdet i bunnvannet var ved undersøkelsen i 2013 relativt høyt, og tilsvarende 

tilstandsklasse «god» eller bedre (i henhold til SFT Veileder TA-2229/2007) på samtlige stasjoner. 

Siktedypet ble målt til syv meter på alle stasjonene, som tilsvarer tilstandsklasse «god». 

 

Sedimentprøvene fra stasjonen nærmest planlagt flytekai besto ved undersøkelsen i 2013 av leire og 

silt med mer enn 40 % innslag av sand. På de to stasjonene lenger ute i fjorden var innslaget av 

finstoff noe høyere, men det var ingen store forskjeller mellom stasjonene. Organisk innhold var lavt, 

og godt innenfor det som regnes som normalt for norske fjorder (Isaksen & Alme 2014). Resultatene 

fra de to innerste stasjonene samsvarte bra med resultatene fra 2001, mens stasjon E6 ikke ble 

undersøkt i 2001. 

 

Det var lavt innhold av PCB og tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv i sedimentet ved de tre 

stasjonene ved undersøkelsen i 2013. Det var noe forhøyet konsentrasjon av PAH (tjærestoffer) ved 

stasjonene E4 og E6, men ikke mer enn at verdiene for alle PAH-stoffer samlet likevel tilsvarte 

tilstandsklasse «god» i henhold til vannforskriften (Isaksen & Alme 2014). Sedimentet ved alle 

stasjonene var imidlertid betydelig forurenset av tributyltinn (TBT), tilsvarende tilstandsklasse 

«moderat» på stasjon E4 og E6 og tilstandsklasse «dårlig» på stasjon E1. Det er tidligere også påvist at 

sedimentet i indre del av småbåthavnen i Nordfjordeid er betydelig forurenset av TBT (Fagerhaug & 

Wyspianska 2002). 

 

Mangfold av bunnlevende evertebrater ble beregnet ved to stasjoner (E1 og E4) i 2001 og ved tre 

stasjoner i 2013 (E1, E4 og E6). I alle tilfeller tilsvarte diversiteten av bunndyr tilstandsklasse «god» i 

henhold til vannforskriften (se Isaksen & Alme 2014). 

 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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EIDSELVA 

Eidselva utgjør nedre del av Hornindalsvassdraget, som munner ut i sjøen i Nordfjordeid i Eid 

kommune. Vassdraget har et nedbørfelt på 428 km². Elven er omtrent 10 km lang opp til 

Hornindalsvatnet (51 km², 53 moh.), og laks, sjøaure og ål kan også vandre opp i flere sideelver som 

munner ut i Eidselva og Hornindalsvatnet. Totalt 18 km² av nedbørfeltet er overført til Tussa kraftverk 

i Hjørundfjorden, og i tillegg utnytter Dalane minikraftverk et vannfall ovenfor anadrom del av 

vassdraget. 

ÅL 

I Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no) er det ikke registreringer av ål i Hornindalsvassdraget. Ål 

er i Nordfjord registrert helt inn til Olden, og i 2014 ble det funnet to ål ved elektrofiske i 

Stårheimselva i Eidsfjorden (Kambestad 2014). Det er derfor svært sannsynlig at ål forekommer både i 

Eidselva og i Hornindalsvatnet, men det foreligger ikke data som kan indikere noe om mengdene ål 

som normalt oppholder seg i vassdraget og fjordområdet like utenfor. Ålelarver vandrer/driver inn 

fjorden på vei mot elver med egnede oppvekstområder, før de som voksne individer vandrer ut fjorden 

igjen på vei mot gyteområdene i Sargassohavet. Ål er på den nasjonale rødlisten (Henriksen & Hilmo 

2015) oppført som sårbar (VU). 

LAKS OG SJØAURE 

Hornindalsvassdraget (Eidselva) er ett av tre nasjonale laksevassdrag i Nordfjord. Ifølge 

lakseregisteret (http://lakseregister.fylkesmannen.no) er bestandstilstanden for laks i vassdraget dårlig, 

mens den er hensynskrevende for sjøaure. Lakselus og rømt oppdrettslaks er satt opp som avgjørende 

påvirkningsfaktorer for laksen, mens lakselus er avgjørende faktor for sjøaure. I 2016 er det åpnet for 

fiske etter laks og sjøaure i perioden 1. juni – 31. august. 

Smoltproduksjon 

Ut fra størrelsen på anadromt elveareal i Eidselva er det beregnet en omtrentlig produksjon av 

laksesmolt på 33 000 per år (Hindar mfl. 2007). Ungfiskundersøkelser viser at det er høyere tetthet av 

laksunger enn av aureunger i elven (Sægrov 1995; Urdal mfl. 2003), og en del av auren vil bli værende 

i ferskvann hele livet. Blant utvandrende smolt vil det dermed være en betydelig overvekt av laks. 

Fangststatistikk 

Det foreligger fangststatistikk for Eidselva for perioden 1969 til 2015. Gjennomsnittlig årsfangst har 

vært 414 laks med snittvekt på 4,1 kg, og 393 sjøaure med snittvekt på 1,5 kg (figur 7). I 2015 ble det 

fanget 596 laks med snittvekt på 3,1 kg i Eidselva, hvorav 75 ble satt levende tilbake i elven. Samme 

år ble det fanget 126 sjøaure med snittvekt 2,1 kg, hvorav 38 ble satt tilbake. I perioden 1999-2015 har 

andelen oppdrettslaks i fangstene variert mellom 13 % i 2001 og 2 % i 2015 (Urdal 2016). 

 

 
 

Figur 7. Årlig fangst (antall; stolper) av laks (venstre) og sjøaure (høyre) i Eidselva fra 1969 til 2015. 

Fra 1979 er laksefangstene skilt som smålaks (<3 kg, grønn søyle) og laks (>3 kg, blå søyle). Fra 

1993 er det skilt mellom smålaks (<3 kg, grønn søyle), mellomlaks (3-7 kg, rød søyle) og storlaks (>7 

kg, svart søyle). Linjene viser samlet fangst av laks og sjøaure i resten av fylket. Tallene er hentet fra 

den offisielle fangststatistikken. 

http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Eidselva&id=089.Z
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Laksefangstene i Eidselva har i lange perioder samvariert med fangstutviklingen i resten av fylket 

(figur 7). Sjøaurefangstene var uvanlig gode på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet, for deretter å falle 

mye, tilbake til nivået fra 1970- og 80-tallet. 

Smoltutvandring 

Utvandringsforløpet for smolt har så vidt oss bekjent ikke blitt undersøkt i Eidselva, men skjer på 

våren og forsommeren langs hele norskekysten. Basert på undersøkelser i sammenlignbare elver på 

Vestlandet (se Ugedal mfl. 2014), vurderes det som sannsynlig at smoltutvandringen i Eidselva skjer 

fra midten av april til og med juni, med størst utvandring i mai for både laks og aure. 

Utvandringstidspunktet avhenger blant annet av temperaturen i elven, og vil derfor variere noe fra år 

til år. Begge arter foretrekker normalt å vandre ut om natten, men resultatene spriker en del mellom 

undersøkelser i ulike vassdrag, og i mange elver vandrer en betydelig andel av smolten nedover på 

dagtid (Ugedal mfl. 2014 og referanser nevnt der). Resultater fra Storelva i Aust-Agder tyder på at 

smolten i økende grad vandrer på dagtid utover sommeren (Haraldstad mfl. 2016). Utvandringstopper 

er vanligvis knyttet til økninger i vannføring. Dette gjør at en relativt stor andel av smolten ofte 

vandrer ut i kortvarige «puljer», der fisken gjerne svømmer i stim. 

 

I tillegg til smolt vandrer større fisk som har vært i sjøen tidligere også fra elv til fjord. Studier i flere 

vassdrag har vist at disse «veteranvandrerne» normalt vandrer ut noe tidligere på våren enn smolten 

(Ugedal mfl. 2014 og referanser nevnt der), men en betydelig andel utgytt fisk vandrer også ut 

senhøstes eller om vinteren. 

Fiskens vandring i fjorden 

Sjøauren holder seg normalt i fjorden i løpet av sommersesongen, der den beiter både pelagisk og 

langs land. En del individer svømmer flere mil bort fra elven på næringssøk, mens andre (gjerne unge 

individer) stort sett holder seg nær elveosen hvor de vandret ut som smolt. 

Laksesmolt oppholder seg sjelden lenge nær elveosen etter utvandring, men vandrer mer målrettet mot 

beiteområdene i det åpne havet. Registreringer av merket laks ved hjelp av lyttebøyer har vist at 

laksesmolt benytter hele fjordens bredde, mens sjøauresmolten i større grad holder seg nær land 

(Thorstad mfl. 2007). Forsøk med peiling av kultivert smolt sluppet i Hardangerfjorden tyder på at 

laksesmolt stort sett holder seg på 1-3 m dyp om dagen, mens en del individer går helt i overflaten om 

natten (Davidsen mfl. 2008; Plantalech Manel-la mfl. 2009). Gjennomsnittlig vandringshastighet fra 

elveosen til fjordmunningen varierer fra 2 til 45 km/døgn i norske fjorder hvor dette har blitt undersøkt 

(Ugedal mfl. 2014). 

Plasseringen av nøter og garn langs strendene indikerer at den voksne laksen holder seg langs land når 

den vandrer inn fjordene, noe som også er bekreftet ved merkeforsøk. Både laks og sjøaure kan bli 

stående relativt lenge i eller nær elveosen før de vandrer opp i elven, ofte i forbindelse med en økning i 

vannføring. 

Oppvandringstidspunkt 

Oppvandringstidspunktet for laks og sjøaure er ikke kartlagt ved systematiske observasjoner 

(videoregistrering el.l.) i Eidselva, men fordelingen av fangster gjennom sportsfiskesesongen kan 

fortelle mye om tidspunkt for innsig. Datering av skjellprøver analysert av Rådgivende Biologer AS i 

perioden 1999-2015 indikerer at sjøauren i Eidselva vandrer opp i elven gjennom hele sommeren, men 

fangstene har vært klart størst i juli. Det fiskes også mest laks i elven i juli, men ikke mye mer enn i 

juni og august. Storlaks og flergangsgytere vandrer normalt opp noe tidligere, sannsynligvis i stor grad 

før starten på fiskesesongen. Dette reflekteres også i fangstene; snittvekten på laks er klart større i juni 

(5,9 kg) enn i juli (3,9 kg) og august (3,2 kg). Videoregistrering av oppvandringen av laks og sjøaure i 

Aurlandselva viser at begge artene vandrer opp fra sjø til elv gjennom hele døgnet (Lamberg 2006; 

Lamberg mfl. 2007), og oppvandring er ofte knyttet til vannføringsøkning. 
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VERNEINTERESSER 

Eidsfjorden og Hornindalsvassdraget har stor verdi med hensyn på verneinteresser. 

VERNEPLAN FOR VASSDRAG  

Hornindalsvassdraget (NVE-nr. 089.Z) ble vernet i verneplan I fra 1973. Verneplanen gjelder i 

hovedsak kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til i forbindelse med andre inngrep.  

NASJONALT LAKSEVASSDRAG 

Stortinget ferdigstilte i 2007 opprettelsen av 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder, 

der Eidselva er ett av disse vassdragene. Formålet med ordningen er å gi et utvalg av de viktigste 

laksebestandene en særlig beskyttelse mot ytre påvirkning som rømt oppdrettslaks, sykdomsspredning, 

lakselus, vassdragsutbygging og landbruksvirksomhet med mer. I St.prp.nr.32 (www.regjeringen.no) 

står det blant annet at større fysiske inngrep i munningsområdet av nasjonale laksevassdrag ikke er 

tillatt. 

 

De bestandene som inngår i ordningen skal også prioriteres i det generelle arbeidet med å styrke 

villaksen. I første rekke gjelder dette tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, restaurering av 

leveområder, revisjon av konsesjonsvilkår, kompensasjonstiltak i regulerte vassdrag, 

vassdragskalking, regionale programmer for bekjempelse av lakselus og bestandsovervåking.  

 

NASJONAL LAKSEFJORD 

Eidsfjorden er en nasjonal laksefjord innenfor en linje mellom Stårheim og Hamnes. I slike områder er 

det ikke tillatt med tiltak som kan skade villaksen, herunder virksomhet som innebærer risiko for 

alvorlig forurensning (www.regjeringen.no). Det er laksebestanden i Eidselva som er årsaken til at 

Eidsfjorden er nasjonal laksefjord, men det er også forekomst av laks og sjøaure i elvene Hjalma og 

Stårheimselva i samme fjord (se http://lakseregister.fylkesmannen.no; Kambestad 2014). 

 

I løpet av de tre siste tiårene er verdens forekomst av vill atlantisk laks redusert med ca 75 %. De 

norske bestandene har også gått kraftig tilbake. Likevel har Norge fortsatt igjen en unik forekomst av 

villaks, og betraktes som kjerneområde for denne arten. Formålet med å opprette nasjonale 

laksefjorder er å sikre bestandene i de nasjonale laksevassdragene mot inngrep og aktiviteter også i de 

nærliggende fjord- og kystområdene. 

 

Som følge av at villaksen er kraftig redusert i de vestlige og sørlige delene av utbredelsesområdet, har 

Norges andel av den nordatlantiske lakseressursen økt. De siste ti årene har den norske villaksen 

omfattet omtrent en fjerdedel av den samlede forekomsten av atlantisk laks. Norge har også et meget 

stort antall laksebestander, som bidrar til variasjon og mangfold innen arten. Norge har på denne 

bakgrunn et internasjonalt ansvar for å bevare bestandene av atlantisk laks. Villaksen representerer 

også store nasjonale verdier, både som næringsgrunnlag i distriktene, som genetisk ressurs for 

oppdrettsnæringen og som kilde til rekreasjon og naturopplevelse. 

 

MARIN VERNEPLAN 

Miljødirektorat (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) startet på 90-tallet arbeidet med Marin 

Verneplan, der 36 av 48 områder etter hvert ble anbefalt som marine verneområder. Nordfjord ble 

foreslått vernet fra Oteren i Bremanger kommune til vest av Utvik i Stryn kommune, inkludert 

Eidsfjorden, men området ble ikke oppført på listen over prioriterte områder (Brattegard & Holthe 

1995). Eidsfjorden er dermed ikke inkludert i marin verneplan. 

OPPSUMMERT VERDIVURDERING 

Eidselva har stedegne og regionalt betydningsfulle bestander av laks og sjøaure, og er et nasjonalt 

laksevassdrag. Elven har i tillegg høyst sannsynlig forekomst av rødlistearten ål. Eidsfjorden er en 

nasjonal laksefjord, og laks, sjøaure og ål vandrer gjennom fjorden på vei til og fra Eidselva. I tillegg 

bruker post-smolt av sjøaure fjorden som beiteområde. Samlet vurderes det derfor at influensområdet 

http://www.regjeringen.no/Rpub/STP/20062007/032/PDFS/STP200620070032000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/Rpub/STP/20062007/032/PDFS/STP200620070032000DDDPDFS.pdf
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Eidselva&id=089.Z
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for etablering av seawalk i Nordfjordeid (Eidsfjorden og anadrom del av Hornindalsvassdraget) har 

stor verdi med hensyn til alle vurderte fagtema (se tabell 5). 

 

Tabell 5. Samlet verdivurdering for aktuelle fagtema i influensområdet for seawalk i Nordfjordeid. 
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RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT 

 

Basert på den siste undersøkelsen av bunnsedimenter i Eidsfjorden (Isaksen & Alme 2014) er det 

forhøyede verdier av TBT de fleste steder i indre Eidsfjorden, i alle fall så langt ut som 7 km vest for 

Nordfjordeid. De klart høyeste konsentrasjonene ble funnet på 58 meters dyp et stykke vest-sørvest for 

planlagt seawalk, men også i og nær småbåthavnen er fjordbunnen forurenset av TBT (se detaljer 

under «Miljøtilstand» over). 

 

Tabell 6. Utklipp av tabell 4.2.3 fra Isaksen og Alme (2014). Den viser konsentrasjon av tungmetaller 

og miljøgifter i de undersøkte sedimentprøvene fra Eidsfjorden, der stasjon E6 ligger omtrent 7 km ute 

i fjorden, stasjon E1 ligger der båtene vil bremse opp og snu ved anløp og avgang, og E4 ligger 

omtrent i området for planlagt seawalk. Fargeskala benyttet for å angi tilstandsklasse er vist nederst. 

 
 

RISIKOVURDERING TRINN 1 

I risikovurdering trinn 1 blir analysedata for toksisitet av en sedimentprøve sammenlignet med 

forutbestemte grenseverdier for akseptabel økologisk miljørisiko. Grenseverdiene som benyttes i trinn 

1 er satt ut fra konservative antagelser om eksponeringsveier, tilgjengelighet for biota og sannsynlighet 

for spredning til andre deler av økosystemet. For nesten alle stoffene som inngår i vurderingen 

tilsvarer grenseverdien klassegrensen mellom tilstandsklasse «god» og tilstandsklasse «moderat» 

(tabell 6). 

 

Det høyeste og mest variable innholdet av TBT ble funnet på stasjonen E1 på 58 meters dyp ute i 

fjorden utenfor planlagt seawalk-område. I Miljødirektoratets risikoveileder TA 2802/2011 (Bakke 

mfl. 2011b) regnes propellgenerert erosjon bare å forekomme grunnere enn 20 m dyp ved 

skipsmanøvrering. Det er derfor i de videre betraktninger foretatt en vurdering av måleverdiene fra 

stasjon E4, som ligger i det aktuelle området for seawalk.   

 

Ved sammenligning mellom de målte verdiene og de angitte grenseverdiene i risikovurderingens trinn 

1, var det bare PAH-stoffet benzo(ghi)perylen som hadde konsentrasjoner over grensen og som 

dermed utløser vurderinger etter trinn 2. For PCB-stoffene, de tre undersøkte tungmetallene, de øvrige 

PAH-stoffene samt TBT, var innholdet for høyeste målte konsentrasjon godt under grenseverdien for 

akseptabelt nivå etter trinn 1 (tabell 7). TBT er likevel vurdert videre i trinn 2, fordi grenseverdien 

for dette stoffet er satt betydelig høyere enn grenseverdien mellom «god» og «moderat» tilstand (se 

Bakke mfl. 2011b). PAH-stoffet benzo(a)pyren ble også behandlet i trinn 2, fordi det viste seg å 

overskride grenseverdien for human helserisiko betydelig, selv uten å overskride grensen i trinn 1.  
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Tabell 7. Forholdet mellom målt konsentrasjon av stoffer i sedimentet og grenseverdi for trinn 1 for 

prøvene fra stasjon E4 i Eidsfjorden i henhold til TA 2802/2011 (Bakke mfl. 2011b) og TA 2803/2011 

(Bakke mfl. 2011a). 

Stoff 

Målt sedimentkonsentrasjon 

 
 

Trinn 1 

grense-

verdi 

(mg/kg) 

 
Målt sedimentkonsentrasjon i 

forhold til trinn 1 grenseverdi 

(antall ganger):  

Antall  

prøver 

Csed, max       

(mg/kg) 

Csed, middel     

(mg/kg) 
Maks Middel 

Bly 3 8 8 83 1/10 1/10 

Kadmium 3 0,03 0,03 2,6 1/100 1/100 

Kvikksølv 3 0,03 0,03 0,63 1/20 1/20 

Benzo(a)pyren 3 0,046 0,037 0,42 1/10 1/10 

Benzo(ghi)perylen 3 0,068 0,056 0,021 3,2 2,7 

Sum PAH 16 3 0,552 0,470 3,6 1/7 1/8 

Sum PCB 7 3 0,0018 0,0016 0,017 1/90 1/100 

Tributyltinn (TBT) 3 0,018 0,012 0,035 1/2 1/3 

OM PAH-STOFF OG TBT 

PAH-stoffene (polysykliske aromatiske hydrokarboner, tjærestoffer) er en samlebetegnelse for 

organiske forbindelser bestående av et varierende antall benzen-ringer (2 til 10). Stoffene er potensielt 

giftige, reproduksjonsskadelige, kreftfremkallende og/eller arvestoffskadelige (mutagene). De 

fettlipofile egenskapene gjør at PAH-stoffer lett absorberes i akvatiske organismer og kan 

akkumuleres i næringskjedene. Sammensetningen av de ulike PAH-komponentene er av betydning for 

giftighetsgrad. Ved høy temperatur og forbrenning dannes det «lette», enkelt sammensatte PAH-

stoffer med få alkydgrupper/benzenringer, og disse er relativt ufarlige, som f.eks. fenantren, antrasen 

og pyren. Ved ufullstendig forbrenning av f.eks. olje, koks og kull dannes de «tyngre» komponentene 

som er svært høyaktive og karsinogene, f.eks. benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen og 

dibenzo(a,h)anthrasen. Disse stoffene er ofte høyt alkylerte og har molekyler med mange kondenserte 

ringer. 

 

Tjærestoffer dannes ved alle former for ufullstendig forbrenning (vulkanutbrudd, skogbranner, 

brenning av avfall, vedfyring, fossilt brensel, o.l.). Tjærestoffer (PAH) i sediment fra havneområder 

skriver seg fra bl.a. ufullstendig forbrenning av organiske stoffer, f.eks. fossile brensel (olje, kull og 

koks). Tjærestoffer kan også knyttes til kull- og sotpartikler fra fyring og drivstoffprodukter, og til 

tungindustri som aluminium og ferrolegering. Skipsverft og boreplattformer er også kilde for PAH-

forurensning. Kreosot og bek er hhv. tungoljefraksjonen og restproduktet ved destillasjon av 

steinkulltjære, og begge har hatt stor anvendelse i Norge (aluminiumsindustri, alsfaltproduksjon, 

impregnering, etc.). Steinkulltjæren var tidligere et biprodukt fra steinkull (anthracenkull) benyttet ved 

de mange gassverkene i byene langs kysten. 

 

Tributyltinn (TBT)- og trifenyltinnforbindelser (TFT) er kunstig framstilte tinnorganiske forbindelser. 

Stoffene er tungt nedbrytbare og kan oppkonsentreres i organismer. De er meget giftige for mange 

marine organismer. De er klassifisert som miljøskadelige og giftige for mennesker. Den mest kjente og 

irreversible effekten er misdannelse av kjønnsorganer, med sterilisering og økt dødelighet til følge. 

Det er konstatert forhøyede nivåer av TBT i blåskjell og purpursnegl. Det er observert skader på 

forplantningsorganer hos snegler på belastede lokaliteter, men det er også observert skader langt fra 

punktkilder, i områder med høy skipsaktivitet. 

 

TBT-forbindelsene inngår i produkter som tidligere ble benyttet som bunnstoff (som nå er forbudt), i 

treimpregneringsmidler, samt i mindre grad i produkter som trebeis og tremaling, desinfeksjonsmidler, 

konserveringsmidler og rengjøringsmidler. Forbindelsene opptrer i forhøyede konsentrasjoner i vann 

og sediment nær skipsverft, marinaer og trafikkerte havner og skipsleier.  
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RISIKOVURDERING TRINN 2 

Risikovurderingens trinn 2 for PAH-komponentene og TBT skal vurderer risikoen for spredning, for 

skade på human helse og/eller økologiske effekter som sedimentene i et område utgjør der de ligger. 

Resultatene tolkes i forhold til allmenne akseptkriterier og gyldige miljømål. Trinn 2 har som mål å 

bedømme om risikoen for miljø og helsemessig skade fra et sediment er akseptabel eller ikke.  

RISIKO FOR SPREDNING 

For å vurdere risiko for spredning etter veilederen TA 2802/2011, ble de fleste av sjablongverdiene i 

regnearket akseptert. Opplysningene gitt i sedimentundersøkelsen fra 2014 (Isaksen og Alme 2014), 

inneholder dessverre ikke opplysninger nok til å fullføre en fullverdig risikovurdering. Det er ikke 

oppgitt hvilket sedimentdyp som er prøvetatt, men det antas at det er overflatesediment, og det 

foreligger heller ikke opplysninger om TOC-innholdet i sedimentet. Dette gjør vurderingene usikre. 

 

Antallet skipsanløp per år er satt til 100, men antas å bli lavere enn dette i alle fall de første årene. 

Risikovurderingene er imidlertid ikke følsomme for antall skipsanløp. Trasélengden for skipsanløp 

med en dybde på under 20 m ble på digitale kart målt til 100 m. Mengde oppvirvlet sediment per 

skipsanløp ble satt til 1460 kg ved bruk av standardverdien for sediment med 30 % sand og 70 % 

finstoff for industrihavn i veileder TA 2803/2011, faktaboks 6. Det er ikke foretatt målinger av 

miljøgifter i organismer, verken fisk, skalldyr eller makroalger. 

 

Beregningene viser at kun for PAH-stoffet benzo(ghi)perylen er det høyere risiko for spredning enn 

fastsatte grenseverdier. Verken for benzo(a)pyren eller tributyltinn (TBT) er grenseverdiene 

overskredet (tabell 8). Dessuten framgår det av beregningene at ekstra skipsoppvirvling utgjør kun i 

størrelsesorden 10 % av den samlete beregnete spredningen (tabell 8). Øvrige spredning skjer generelt 

via diffusjon, bioturbasjon, bølger og opptak i organismer (Bakke mfl. 2011b). I tabellen under vil 

kolonnene med «beregnet spredning ikke påvirket av skip» beskrive dagens situasjon, mens kolonnene 

med «beregnet spredning inkludert skip» beskriver framtidig situasjon med seawalk. 

 

Konklusjonen er da at for PAH-stoffet benzo(ghi)perylen er grenseverdien for akseptabel spredning 

allerede overskredet med 10 ganger, og at ytterligere spredning med skipsanløp til en seawalk i liten 

grad øker dette. For de øvrige stoffer er risiko for spredning av miljøgifter fra sedimenter i Eidsfjorden 

vurdert som liten. 

 

Tabell 8. Beregnet spredning av miljøgifter fra sedimentet i Eidsfjorden sammenlignet med «tillatt 

spredning» i henhold til TA 2802/2011 og TA 2803/2011. 

Stoff 

Beregnet spredning 

ikke påvirket av 

skipsoppvirvling      

(Fdiff + Forg) 

Beregnet spredning 

inkludert 

skipsoppvirvling                  

(Fdiff + Forg+ Fskip) 

  
  

Spredning (Ftot) 

dersom Csed er 

lik grenseverdi 

for trinn 1 

(mg/m2/år) 
  
  

Ftot i forhold til 

tillatt spredning                 

(antall ganger): 

Maks 

(mg/m2/år) 

Middel 
(mg/m2/år) 

Ftot, maks 

(mg/m2/år) 

Ftot, middel 

(mg/m2/år) 
Maks Middel 

Benzo(a)pyren 0,436 0,352 0,451 0,363 1,09 <1 <1 

Benzo(ghi)perylen 0,52 0,43 0,54 0,45 0,045 12,1 10,1 

Tributyltinn (TBT) 6,34 4,12 7,14 4,64 13,1 <1 <1 
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RISIKO FOR VIRKNING PÅ HUMAN HELSE 

Tabell 9 oppsummerer risiko for skade på human helse, der det i all hovedsak er koblet til inntak av 

fisk/skalldyr. Verken hudkontakt ved bading eller fysisk kontakt med sedimentet, eller inntak av 

vann/sediment, er vurdert å bidra mye. Samlet er det beregnet at risiko for inntak av TBT fra 

Eidsfjorden er 4-7 ganger høyere enn grensen for human risiko, mens grenseverdien for human risiko 

er overskredet med rundt 500 ganger for PAH-stoffet benzo(a)pyren (tabell 9).  

 

Det må imidlertid understrekes at grunnlaget for disse vurderingene er mangelfullt, og at resultatene 

derfor er usikre. Det er ikke foretatt tilstrekkelige målinger av sedimentets kvalitet og det foreligger 

ikke målinger av miljøgifter i fisk eller skalldyr fra området. Det er derfor ikke grunnlag for å 

konkludere om en skal vurdere kostholdsrestriksjoner eller andre tiltak. Og siden skipsanløp i tabell 8 

er vurdert å bare bidra med 10 % økning i spredningen av foreliggende miljøgifter, er konklusjonen at 

risikoen for økt skade på human helse ved etablering av seawalk er vurdert som liten.  

 

Tabell 9. Beregnet total livstidseksponering sammenlignet med grenseverdien for human risiko for 

både barn og voksne henhold til TA 2802/2011 og TA 2803/2011. 

Stoff 

Beregnet total 

livstidsdose 

  
  

Grense for 

human risiko, 

MTR/TDI 10 % 

(mg/kg/d)   
  

Beregnet total livs-tidsdose i 

forhold til MTR 10 %             

(antall ganger): 

DOSEmaks 

(mg/kg/d) 

DOSEmiddel 

(mg/kg/d) 
Maks Middel 

Benzo(a)pyren 0,0014 0,0011 0,000002 590 475 

Benzo(ghi)perylen 0,0016 0,0014 0,003 <1 <1 

Tributyltinn (TBT) 0,00175 0,00114 0,00025 7,0 4,6 
 

 

RISIKO FOR ØKOLOGISKE EFFEKTER 

TBT og PAH-stoffene er allerede spredd til store deler av Eidsfjorden, og det er derfor ikke 

usannsynlig at økosystemene allerede kan være påvirket på ulike måter. Det er imidlertid vanskelig å 

konkludere noe nærmere i mangel av direkte målinger av toksisitet i porevannet i sedimentet, eller 

innhold av stoffene i organismer. Den beregnete forhøyete risikoen for human helse er imidlertid 

begrunnet i «inntak av fisk/skalldyr» fra området, uten at dette i særlig grad vil endres ved bygging av 

en seawalk i framtiden.  

 

Risiko for økologiske effekter av miljøgifter i Eidsfjorden er vurdert som høy, men virkning av 

seawalk på dette er vurdert som liten. 
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VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERINGER 

FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen har hovedfokus på bestandene av laks og sjøaure i Eidselva, og det planlagte 

tiltakets mulige virkninger på disse. I tillegg vurderes mulige virkninger på ål, som bruker vassdraget 

som oppvekstområde. Rapporten tar derfor 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 omkring de aktuelle fiskebestandene blir vurdert som «godt» for temaene som 

er omhandlet i denne konsekvensutredningen (§ 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 mangfoldets verdi være bedre enn kunnskap om effekten av 

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

vises til en egen diskusjon av dette i kapittelet “Om usikkerhet” bak i rapporten.  

OM VIRKNING AV SEAWALK I NORDFJORDEID 

I denne sammenheng vil ny flytekai fremstå som et lite tekniske inngrep i det marine miljøet i forhold 

til størrelsen på skipene som blir fortøyd der. Den største endringen knyttet til bygging av ny cruisekai 

vil derfor være en stor økning i tung skipstrafikk i Eidsfjorden, fra fjordens utløp til de indre delene 

ved småbåthavnen i Nordfjordeid. 

STRØM OG VANNUTSKIFTING 

I Eidsfjorden er det et ferskvannspåvirket overflatelag som i august 2013 var omtrent tre meter dypt 

(Isaksen & Alme 2014), men dette vil variere en del i tykkelse gjennom året. I forbindelse med 

snøsmeltingen vil ferskvannslaget være tykkere på grunn av tilrenning fra Eidselva, mens 

overflatelaget vil være tynnere og saltere om vinteren. I overflatelaget vil den dominerende strømmen 

gå mot vest, på grunn av tilrenning av ferskvann fra Eidselva. Hovedutskiftingen av vann i fjorden 

skjer imidlertid med tidevannsstrømmer under dette overflatelaget. 

 

Den planlagte flytekaien vil sannsynligvis stikke maksimalt én meter ned i sjøen, og vil strekke seg 

over store deler av småbåthavnens åpning mot fjorden (se figur 2). Tidevannet løfter i praksis hele 

overflatelaget en drøy meter to ganger i døgnet, inkludert den flytende kaien oppå. Det er således ikke 

snakk om at flytekaien bremser denne delen av vannstrømmen, og vannmassene i småbåthavnen vil 

dermed i praksis skiftes ut med tidevannet som i dag. Cruiseskip stikker normalt 6-9 m ned i sjøen, og 

ved anløp vil disse dermed ha større innvirkning på strømforholdene innerst i Eidsfjorden enn selve 

flytekaien. Båtene vil imidlertid ligge parallelt med og et stykke fra den dominerende 

ferskvannsstrømmen fra Eidselva, og eventuelle endringer i strømforhold vil dermed kun forekomme 

helt lokalt i oppankringsområdet. Sjiktningen og brakkvannslaget i fjorden blir i all hovedsak uendret.  

PÅVIRKNING PÅ FISKENS VANDRING 

Smoltens utvandring fra Eidselva skjer i begynnelsen av sesongen for cruiseanløp, og selv om det 

meste av smolten vandrer ut på natten, går også en del av smolten ut på dagtid, når cruiseskipene 

kommer og går. Eldre fisk vandrer også tilbake til elven i løpet av cruisesesongen, og det samme 

gjelder oppvandring av ung ål. Oppvandrende laks går helst opp på flo sjø og ved stigende vannføring 

i elven. I forbindelse med disse vandringene kan fiskens adferd påvirkes av både støy fra båtpropeller 

og fysiske hindringer, som store skip. 
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Skipstrafikk lager støy i sjøen i det lavfrekvente spekteret fra 10 til 1000 Hz, som er hørbart for fisk. 

Det mest følsomme høreområdet for fisk er mellom 50 og 300 Hz, og fisk reagerer kraftigere negativt 

på lavfrekvente svingninger under 50 Hz enn på støy i området 50 Hz til 2 kHz. Skipstrafikk er høyst 

sannsynlig ikke egnet til å gi fysiske skader hos laks, sjøaure eller ål, men det kan ikke utelukkes at 

fisk skyr områder med for mye støy eller eventuelt gjemmer seg fremfor å utføre næringssøk (mest 

aktuelt for sjøaure) eller vandringer (aktuelt for både laks, sjøaure og ål). Det er imidlertid per i dag 

mangel på studier som undersøker dette i detalj (se Knudsen mfl. 1994; Popper & Hastings 2009). 

 

Ettersom smolt av laks og sjøørret stort sett vandrer nær overflaten er det sannsynlig at disse vil nøle 

med å svømme under et cruiseskip, enten det ligger til kai eller er i bevegelse. Fiskens 

svømmehastighet gjør at de lett kan unnvike skip og propeller, men om skipstrafikken skremmer 

smolten, eller setter opp midlertidige propellstrømmer som forvirrer fisken, kan det medføre at fisken 

bruker lengre tid på å forlate området nær elvemunningen, og slik utsettes for større predasjon fra 

rovfisk, fugl og pattedyr. Slik predasjon kan ha betydelige effekter på bestandsnivå, spesielt nær 

elvemunninger (Ugedal mfl. 2014 og referanser nevnt der), og dette må anses som den viktigste 

potensielle virkningen på laks og sjøaure som vurderes i denne rapporten. Oppvandring av eldre laks 

og sjøaure forstyrres trolig i mindre grad av kaianlegg og cruiseskip, og større fisk er uansett betydelig 

mindre utsatt for predasjon (Ugedal mfl. 2014). 

 

I hvilken grad cruisetrafikk til Nordfjordeid vil føre til økt predasjon på smolt av laks og sjøaure er 

umulig å kvantifisere med dagens kunnskap om temaet. To forhold sannsynliggjør imidlertid at 

effekten vil være svært liten. For det første vil flytekaien ikke ligge midt i det som må antas å være 

smoltens foretrukne utvandringsrute (i ferskvannsstrømmen fra elvemunningen, som antas å renne i 

vestlig til vest-nordvestlig retning). For det andre er indre del av Eidsfjorden ca. halvannen kilometer 

bred i området hvor cruiseskipene vil snu og manøvrere, slik at de på langt nær vil sperre av hele 

bukten i perioder når fisk vandrer inn og ut av fjorden. 

 

Effekten av båttrafikk på ålens adferd er så vidt oss bekjent ikke undersøkt, men ettersom ålen i større 

grad enn laks og sjøaure holder seg langs bunn og langs land, vurderes det som lite sannsynlig at ålens 

vandringer vil bli betydelig påvirket av en ny cruisekai i Nordfjordeid.  

MULIG ØKT FORURENSING 

Økt skipstrafikk i fjordene medfører mulighet for økte tilførsler av uønskede stoffer som avløpsvann, 

hydraulikkolje og drivstofflekkasjer. Cruiseskip har ikke avløp av kloakk og lignende når de ligger til 

kai. Spillvann/gråvann/kloakk kan dumpes i havet når skipene er 3-4 nautiske mil fra kysten (Anon. 

2014). Risikoen for utslipp som kan ha effekt på laks, sjøaure eller ål i Eidsfjorden er derfor 

sannsynligvis liten. 

KONKLUSJON KONSEKVENSER AV SEAWALK 

Med hensyn til verneområder vil seawalk med medfølgende cruisetrafikk til Nordfjordeid ha 

ubetydelig konsekvens, fordi selve områdene (nasjonalt laksevassdrag og nasjonal laksefjord) ikke 

utsettes for andre varige endringer enn etablering av en relativt liten flytekai festet til eksisterende kai-

anlegg. 

 

For fagtema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter vurderes det at etablering av 

seawalk vil ha noe negative virkinger. Det er da ikke selve flytekaien, men manøvrering av 

cruiseskipene som kan føre til at smolt av laks og sjøaure bruker lengre tid på å forlate elveosen, og 

dermed blir mer utsatt for predasjon enn i dag. Effekten av dette er ventet å bli liten, men siden 

verdien av disse fiskebestandene er stor vurderes det at konsekvensene vil ligge i skjæringspunktet 

mellom ubetydelig og liten negativ konsekvens (tabell 10). 

 

For fagtema artsforekomster vurderes det som sannsynlig at seawalk og økt cruisetrafikk vil ha 

ubetydelig konsekvens. Merk at artsforekomster her i praksis kun gjelder ål, da dette er den eneste 

rødlistearten som er vurdert i denne konsekvensutredningen. 
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Tabell 10. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av seawalk i Nordfjordeid for de aktuelle 

fagtemaene. For risikovurdering av miljøgifter i marint sediment, se eget kapittel. 

 
 

 

 

SAMLET VIRKNING  

 

 

Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer for utbygging eller tiltak som vil ha innvirkning på 

laks, sjøaure eller ål i Hornindalsvassdraget eller Eidsfjorden. Bestandene av anadrom laksefisk på 

Vestlandet har imidlertid de siste tiårene vært utsatt for betydelige påvirkninger med hensyn til både 

redusert overlevelse og dårlige vekstforhold i sjø, lakselus i fjordene og kraftutbygginger og andre 

inngrep i elvene. Dette gjør at en må vise særlig aktsomhet ved vurdering av tiltak som kan få 

ytterligere innvirkning på levekårene for disse artene.   

 

 

 

AVBØTENDE TILTAK 

 

 

Anleggsfasen ved etablering av flytekai er meget kort, og de fysiske inngrepene er små. Tidspunkt for 

etablering av flytekai anses derfor ikke som avgjørende. 

 

Ved en eventuell utfylling i sjø anbefales det bruk av siltgardin eller lignende for å hindre spredning 

av steinstøv og sprengstoffrester til vannmassene i Eidsfjorden. 

 

Skipene benytter ofte landligge til ytre vedlikehold, men skip som ligger til kai nær en elveos bør 

unngå vask, malingsarbeider og annet ytre vedlikehold av hensyn til fisk som beiter i området. 

 

Skipene må bruke thrustere og propeller varsomt i de grunne områdene ve planlagt seawalk. 

 

 

OM USIKKERHET  

 

 

Ved gjennomføring av slike konsekvensvurderinger skal også graden av usikkerhet diskuteres, slik at 

kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget kan fastsettes etter naturmangfoldloven §§8 og 9. Der slås det 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).  
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Det er ikke utført nye feltundersøkelser i forbindelse med denne vurderingen, siden kjennskap til 

fiskebestandene i Hornindalsvassdraget er godt. For laks og sjøaure er det derfor liten usikkerhet 

knyttet til beskrivelsen og verdisettingen. 

 

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

mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om de mulige effektene av tiltakets påvirkning. Siden 

konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil en for biologiske forhold 

med stor verdi ha en nær direkte sammenheng mellom omfang av påvirkning og grad av konsekvens. 

Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens. Samtidig vil tiltak med liten 
verdi tolerere større grad av usikkerhet i virkning uten at det medfører store utslag på konsekvensene. 

 

I dette tilfellet knyttes det noe usikkerhet til virkningen av en ny cruisekai på laks og sjøaure i 

Eidselva. Årsaken til dette er at vi ikke er kjent med at det er gjort undersøkelser av laks og sjøaures 

adferdsrespons i møte med store skip nær elvemunninger. Det foreligger to rapporter vedrørende 

tilsvarende problemstillinger nær elvene Vikja og Flåmselven i Sognefjorden (Hvidsten & Johnsen 

2006; Johnsen mfl. 2013), og én for Oldenelva i Nordfjord (Kambestad & Johnsen 2014), men også 

disse var rent teoretiske i sin tilnærming. Selv om fiskens normale adferd nær elveosen og i fjorden er 

relativt godt kjent, vil vurderingene av inngrepenes virkning i denne rapporten nødvendigvis være 

basert på en del antagelser. Tilsvarende usikkerhet er dermed også knyttet til konsekvensene av 
utbygging av ny seawalk i Nordfjordeid. 

 

Den største usikkerheten i dette arbeidet er knyttet til forekomst og spredning av miljøgifter i 

sedimentene i Eidsfjorden. De foreliggende undersøkelsene av sedimentkvalitet tilfredsstiller ikke 

kravene som grunnlag for risikovurdering i henhold til Miljødirektoratets veiledere (Bakke mfl. 2011a, 

2011b). Det er likevel foretatt en risikovurdering etter trinn 1 og trinn 2 basert på det eksisterende 

datagrunnlaget, der det framgår at det kan være en forhøyet risiko for human helse knyttet til 

nåværende nivå av TBT og benzo(a)pyren i fjorden. Dette påvirkes sannsynligvis i liten grad av dette 

aktuelle tiltaket, men det er skapt grunnlag for usikkerhet med hensyn på dagens virkning på human 

helse ved inntak av fisk og skalldyr fra området. Dette vil sannsynligvis også være tilfellet for de fleste 

tilsvarende havneområder langs kysten.  
 

 

 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  

 

 

For dette tiltaket vurderes det at det ikke er behov for ytterligere undersøkelser eller 

informasjonsinnhenting med tanke på konsekvenser for laks, sjøaure eller ål. Verdiene i tiltaks- og 

influensområdet anses å være godt dokumentert, og virkninger er vurdert ut fra tilgjengelig viten om 

fiskeadferd, miljøtilstand og de fysiske egenskapene til aktuelle båter og installasjoner. Dette anses 

tilstrekkelig dokumentert for å kunne ta stilling til søknaden om utbygging som beskrevet i denne 

rapporten.  

 

De foretatte risikovurderinger av forurenset sediment er utført på et mangelfullt grunnlag. Resultatene 

er likevel entydige når det gjelder skipsanløpenes påvirkning på sediment og mulige virkninger ved 

aktivisering av miljøgifter. For videre beslutninger for dette prosjektet vurderes det ikke nødvendig 

med nærmere undersøkelser. 

 

Usikkerheten med hensyn på eksisterende forurensningers mulige virkning på human helse ved inntak 

av fisk og skalldyr fra området bør avklares uavhengig av dette prosjektet.  
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