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FORORD 
 
Kystverket Vest ønsker å utdype flere grunner i innseilingen til Stavanger havn i Byfjorden i Stavanger 
for å forbedre sikkerheten av skipstrafikk og for å åpne for ferdsel av den største cruiseskip-klassen i 
området. I april 2016 informerte Kystverket Vest i et møte med representanter av Stavanger kommune, 
Fylkesmannen i Rogaland, Fiskeridirektoratet, Multiconsult AS og Rådgivende Biologer AS om 
tiltakene og omfanget av nødvendige utredninger ble diskutert. I sammenheng med de foreslåtte 
tiltakene ved grunnene krever Fylkesmannen i Rogaland en kartlegging av naturmangfold og en 
utredning av virkninger og konsekvenser av tiltakene på naturverdier og naturressurser i den sørlige 
delen av Byfjorden. Som underleverandør av Multiconsult har Rådgivende Biologer fått i oppdrag å 
utarbeide en konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser som omtaler de planlagte 
tiltakene i den sørlige delen av Byfjorden. 
 
Rapporten bygger på informasjon fra både skriftlige og muntlige kilder, samt konkrete befaringer i 
tiltaksområdet utført den 26. mai og 15 august 2016. I tillegg er videofilmer tatt i 2012 og 2016 ved 
dykkerundersøkelser på grunnene inkludert i vurderingen. Arbeidet er utført av Christiane Todt, som er 
Dr. rer. nat. i biologi/systematisk zoologi, og Mette Eilertsen og Joar Tverberg, som er M.Sc. i marin 
biologi.  
 
Rådgivende Biologer takker Kystverket Vest ved Rita M. Svendsbøe for oppdraget og Multiconsult ved 
Jannicke Lunde for godt samarbeid under prosjektets gjennomføring. Vi takker også Christopher 
Lilletvedt ved IMC Diving og båtmannskapet fra EB Marine AS for god service. 
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SAMMENDRAG  
 
Todt, C., J. Tverberg & M. Eilertsen 2016.  

                  Innseilingen til Stavanger, Rogaland. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og 
naturressurser. Rådgivende Biologer AS, rapport 2295, 48 sider, ISBN 978-82-8308-287-6. 

 
TILTAK I INNSEILINGEN TIL STAVANGER HAVN 
 
Kystverket ønsker å utdype utvalgte grunner i den sørlige delen av Byfjorden i innseilingen til Stavanger 
havn. To av grunnene er knyttet til holmer i fjorden, Tjuvholmen og Majoren. Grunnene er planlagt å 
utdypes til dybdekote -14 m og massene skal transporteres vekk fra tiltaksområdene. 
 
KUNNSKAPSGRUNNLAG NATURMANGFOLD OG NATURRESSURSER 
Tiltaksområdene ligger i et lokalt viktig gyteområde for torsk, og ved Majoren er det registrert den 
spesielle naturtypen større tareskogforekomster med stor verdi (verdi A). De spesielle naturtypene 
bløtbunnsområder i strandsonen og ålegraseng i Bangavågen, ved Engøy, Grasholmen og Stavanger 
brygge er lokalt viktige, men har avstand på rundt 500 m eller mer fra tiltaksområdene.  Det er rødlistede 
sjøfuglarter registrert i området og Tjuvholmen og Majoren er kjent som viktige hvile- og beiteplasser 
for sjøfugl, og som hekkeplass for rødlistede arter og ansvarsarter. En fiskeplass for passiv redskap brukt 
for regional fiske ligger i Amøyfjorden nordøst for tiltaksområdene i Byfjorden. 
 
UNDERSØKELSEN GJENNOMFØRT I SOMMER 2016 
Marint naturmangfold ble undersøkt i mai 2016 med ROV langs utvalgte transekter i tiltaksområdene 
samt nærområdet (influensområdet) ved 7 grunner. Videofilmer fra dykkerundersøkelser på 
tiltaksområdene ble i tillegg analysert. En omfattende befaring av kystlinjen rundt Tjuvholmen og 
Majoren, samt detaljerte strandsoneundersøkelser ved to representative stasjoner ble gjennomført i 
august 2016. 
 
De undersøkte tiltaksområdene omfatter generelt hardbunnsområder (fjell- og steinbunn) med mindre 
områder av sediment. Algesamfunn med varierende andel tare dominerte i dybdeintervallet 1-14 m, og 
det biologiske mangfoldet er vurdert som middels høyt. Tette forekomster av sukkertare ble observert 
på Ulsnesgrunnen (grunne 2), ved Tjuvholmen (grunne 4) og ved Majoren (grunne 7), men kun ved 
Tjuvholmen og Majoren var arealet dekket av sukkertareskog.  
 
Influensområder inkluderer dypereliggende deler av grunnene, dvs. fjell- og steinskråninger ned til 25-
30 m dyp, og bløtbunnsområder rundt grunnene. På hardbunn dominerer fastsittende filtrerende dyr, og 
spesielt på skråningene eksponert mot vest er det dels tette bestander av nettmosdyr og diverse 
hydroider. På bløtbunnen ble det registrert tallrike kamskjell og forskjellige bunnfisk. Også i 
influensområdene er det biologiske mangfoldet vurdert å være middels høyt. 
 
VERDI, VIRKNING OG KONSEKVENS I DRIFTSFASEN 
Grunne 1-3 og grunne 5-6 
Forekomst av vanlige naturtyper i tiltaksområdet i lokalt viktig gyteområde for torsk gir middels verdi 
for naturtyper i saltvann. Artsforekomster i saltvann er vanlig forekommende og gir liten verdi. 
Artsforekomster for sjøfugl med flere rødlistede arter og ansvarsarter som bruker grunnene som 
beiteplass gir middels verdi. Aktiv regional fiskeplass, samt gyteområde for torsk er vurdert å ha 
middels verdi for fiskeri og havbruk. 
 

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

• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for artsforekomster.  
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for fiskeri og havbruk. 
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Grunne 4 (Tjuvholmen) 
Forekomst av den rødlistede og sårbare naturtypen sukkertareskog i lokalt viktig gyteområde for torsk 
gir stor verdi for naturtyper i saltvann. Artsforekomster i saltvann er vanlig forekommende, men høyt 
artsmangfold i naturtypen tareskog gir liten til middels verdi. Artsforekomster for sjøfugl med flere 
rødlistede arter og ansvarsarter som bruker grunnene som beiteplass og nærliggende holmer som hvile- 
og hekkeplass gir stor verdi. Gyteområde for torsk har middels verdi for fiskeri og havbruk. 
 

• Stor verdi og liten virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i saltvann. 
• Stor verdi og middels negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for artsforekomster.  
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for fiskeri og havbruk. 

 
Grunne 7 (Majoren) 
Forekomst av den rødlistede og sårbare naturtypen sukkertareskog (Verdi A) i lokalt viktig gyteområde 
for torsk gir stor verdi for naturtyper i saltvann. Artsforekomster i saltvann er vanlig forekommende, 
men høyt artsmangfold i naturtypen tareskog gir liten til middels verdi. Artsforekomster for sjøfugl 
med flere rødlistede arter og ansvarsarter som bruker grunnene som beiteplass og nærliggende holme 
som hvile- og hekkeplass gir stor verdi. Gyteområde for torsk har middels verdi for fiskeri og havbruk. 
 

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

• Stor verdi og middels negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for artsforekomster.  
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for fiskeri og havbruk. 

 
VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 
I anleggsfasen vil tiltakene generelt kunne føre til lokale forstyrrelser for sjøfugl og fisk (støy, 
trykkbølger fra sprenging). Dyrene vil vanligvis forflytte seg, men fugl i hekkeperioden og torskelarver 
og -yngel er spesielt sårbare. Partikler fra sprenging kan være skadelige for torskelarver også i mindre 
mengder. På grunn av stort sett små mengder sediment på grunnene og lavt finstoffinnhold i sedimentet 
er ellers skadevirkninger på grunn av økt turbiditet i vannet (oppvirvling av sedimenter) vurdert å være 
begrenset.  
 
AVBØTENDE TILTAK 
Fordi tiltaksområdene ligger i et stort gytefelt for kysttorsk anbefales det å unngå anleggsarbeid i 
gyteperioden januar-april. Fisk i anleggsområdet bør skremmes bort ved små sprengladninger i forkant 
av sprengningsarbeid under vann. For å redusere de negative virkningene for sjøfugl i anleggsfasen, bør 
man unngå sprengningsarbeid under hekkeperioden 15. april - 1. august. 
 
USIKKERHET 
Verdivurderingen er basert på foreliggende informasjon og feltundersøkelser. Feltarbeidet ble utført til 
optimalt tidspunkt og under gode værforhold. Det er knyttet liten usikkerhet til feltregistrering og 
verdivurdering. 
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TILTAK I INNSEILINGEN TIL STAVANGER  
 
Kystverket ønsker å utdype sju grunner i den sørligste delen av Byfjorden i innseilingen til Stavanger 
havn for å sikre farleden og øke arealet for manøvrering av store skip (figur 1). To av grunnene er 
knyttet til holmer (Tjuvholmen og Majoren) mens de resterende grunnene ligger mellom ca.. 3-11 m 
under vannoverflaten. Utdypingen inkluderer fjell og løsmasser på grunnene ned til dybdekote –14 m. 
Tiltakene berører ikke fjæresone eller landareal på holmene. Deponering av massene fra utdyping er 
ikke utredet i foreliggende rapport.  
 

 
 
Figur 1. Grunnene som er under utredning for utdyping (markert i rød) samt navigasjonsinnretninger i 
innseilingen til Stavanger havn. Kilde: Kystverket Vest.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
Undersøkelsen og rapportens struktur følger Statens Vegvesens veileder for konsekvensanalyser 
(Håndbok V712; Vegdirektoratet 2014).  
 

DATAINNSAMLING/DATAGRUNNLAG 
Vurderingene i rapporten er basert på foreliggende informasjon og på befaringer av tiltaksområdene i 
Byfjorden i Stavanger utført av Christiane Todt den 16. mai 2016 og av Joar Tverberg og Christiane 
Todt den 15. august 2016. Hovedformålet med befaringene var å kartlegge spesielle naturtyper, 
artsforekomster og nøkkelområder for arter og andre områder av interesse. Kart over befarte områder er 
vist i figur 2, mens tilhørende koordinater er vist i vedleggstabell 1 (ROV-transekter) og tabell 4 
(strandsone-stasjoner). Det var gunstige værforhold med lite vind og gode solforhold under 
befaringene. Det er videre sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur og gjort søk i nasjonale 
databaser. 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 MANGFOLD  
 
ROV- og dykkeundersøkelser 
Tiltaks- og influensområdene ble filmet 26. mai 2016 med ROV i samarbeid med IMC Diving (Bergen) 
og EB Marine AS (Stavanger). Det ble benyttet en Argus Rover ROV. Vedlegg 1 inneholder mer 
detaljert teknisk informasjon. Systemet lagrer fortløpende posisjon, dybde, dato og tid på videofilm. 
Opptakene er i farge og ble lastet ned som VLC mediafiler (bildefrekvens 25 bilder per sekund). I tillegg 
ble det benyttet undervannsvideoer fra dykkerundersøkelser som Multiconsult gjennomførte ved 
tiltaksområdene (EB Marine AS, grunne 1-4 og 7: mai 2016; grunne 5 og 6: oktober/ november 2012). 
Bildene fra ROV- og dykkeundersøkelser i rapporten er laget som skjermbilder fra filmene.  
 
Transektene for ROV-undersøkelsen var forhåndsbestemte på grunnlag av vurderinger basert på 
detaljerte dybdekart. Resultatene for de aktuelle tiltaksområdene ble analysert under filming og i 
etterkant. Synlige artsforekomster i sjøsonen og dypområdene ble identifisert til art eller slekt i den grad 
det lot seg gjøre i felt. Naturtyper ble identifisert i felt og spesielle naturtyper ble også avgrenset i felt 
innenfor tiltaksområdet. Kartlegging av naturtyper er utført i henhold til DN-håndbok 19-2001, revidert 
2007, og NiN 2.0 (Naturtyper i Norge). Sedimenttype på de forskjellige delområdene er vurdert visuelt 
fra video-opptak. Vurderingen gjenspeiler da kun overflatesedimenter.  
 
Strandsoneundersøkelser 
Undersøkelser av litoralsone og sublitoralsone ble gjennomført ved en stasjon ved Tjuvholmen og en 
stasjon ved Majoren den 15. august 2016 (figur 2). omfattet kartlegging av naturtyper, samt 
semikvantitativ kartlegging av flora og fauna i henhold til NS-EN ISO 19493:2007 «Vannundersøkelse 
– Veiledning for marinbiologisk undersøkelse på litoral og sublitoral hardbunn» og Miljødirektoratets 
veileder 02:2013 rev. 2015 «Klassifisering av miljøtilstand i vann». Det ble i tillegg utført befaring langs 
kystlinjen rundt Tjuvholmen, Majoren og Plentingen. I området mellom Majoren, Majorskjæret og et 
mindre skjær med sjømerke nord for Majoren ble det også registrert naturtyper og arter ved fridykking. 
I følge standarden skal en kontrollere flest mulige naturlige forhold som kan påvirke samfunnet i strand- 
og sjøsonen. Ulike parametere registreres, blant annet bølgeeksponering, substrattype, himmelretning 
og helningsvinkel (tabell 4).  
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Figur 2. Forløp av transekt 1-9 og posisjon av strandsonestasjonene under kartlegging av 
naturmangfold i sommer 2016. 
 
For semikvantitativ analyse av litoralsonen og øvre deler av sublitoralsonen (strand- og sjøsone) ble det 
avgrenset et undersøkelsesareal på en ca.. 10 m lang strandlinje. Arealet skal være minst 8 m2. 
Fastsittende makroalger og dyr (>1 mm) ble undersøkt ved å registrere antall arter og dekningsgrad etter 
en 6-delt skala for hver art (tabell 5). Mobile dyr og større fastsittende dyr ble angitt i antall individ, 
mens alger og mindre dyr ble angitt som dekningsgrad. Undersøkelsene i strandsonen blir utført ved lavt 
tidevann eller ved stigende høyvann. Dersom en art ikke lar seg identifisere i felt, tar en prøver for senere 
identifisering ved hjelp av lupe eller mikroskop.  
 
Tabell 4. Posisjoner, himmelretning, helningsvinkel og substrattype (L=litoralt, S=sublitoralt) for 
undersøkte områder i Byfjorden i Stavanger, 16. august 2016. 

Område St. ved Tjuvholmen St. ved Majoren 
Posisjon nord 58° 58, 912´ 58° 58, 749´ 
Posisjon øst 5º 43, 320´ 05º 43, 773´ 
Himmelretning Nordøst Vest 
Helningsvinkel 25° 30° 
Eksponering Moderat Liten 
Substrat (L/S) Fjell Fjell 
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Ved undersøkelse av sublitorale forhold, ble det utført fridykking over undersøkelselsarealets bredde 
langs strandkanten. Makroskopiske, fastsittende alger og dyr ble registrert i dybdeintervallet 0-4 m. I 
tillegg til artsregistrering, ble også forekomsten (mengden) anslått etter tabell 5. Dominerende arter og 
spesielle naturtyper ble fotografert og registrert for hver lokalitet, samt retning og geografiske 
koordinater. 
 
Tabell 5. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ analyse av flora og fauna i litoral- og 
sublitoralsonen.  

Mengde Dekningsgrad i % (alger og dyr) Antall individ pr. m2 
6 75-100  
5 50-75 >125 
4 25-50 20-125 
3 5-25 5-20 
2 0-5 <5 
1 Enkeltfunn Enkeltfunn 

 
VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING  
Denne rapporten er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i Statens Vegvesen 
sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangsmåten er utviklet for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare. 
Foreliggende rapport er ment å ha fokus på de naturfaglige verdiene, med oppsummering av mulige 
virkninger for de forskjellige alternativene, og en grov rangering av konsekvensene. Dette skal gi 
grunnlag for valg av konsept i den videre planprosess.  
 
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 3). 
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 Figur 3. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 2014). 
 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDE-
RING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et 
definert tiltak vil medføre i forhold til 
nullalternativet. Sammenstillingen skal vises på en 
ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til 
meget stor positiv konsekvens (figur 4). I denne 
vurderingen er det kun foretatt en grov 
konsekvensvurdering for å kunne rangere mellom 
de ulike konseptene for fjordkryssinger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. «Konsekvensviften». Konsekvens finnes 
ved sammenstilling av verdi og virkningens 
omfang (Vegdirektoratet 2014). 
   

         

 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Naturtyper i saltvann 
DN-håndbok 19 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori 
B og A 

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 

Fiskeri og havbruk 
Fiskeridirektoratet 

Lavproduktive fangst- eller 
tareområder 

Middels produktive fangst- 
eller tareområder. Viktige 
gyte-/oppvekstområder.  

Store, høyproduktive 
fangst- eller tareområder. 
Svært viktige gyte-
/oppvekstområder. 
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KRITERIER FOR VERDISETTING  
NATURMANGFOLD 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser 
(Vegdirektoratet 2014). Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer; landskapsnivå, 
lokalitetsnivå og enkeltforekomster. I denne utredningen er det marine naturmangfoldet kartlagt og 
vurdert på lokalitets- og artsnivå for henholdsvis naturtyper i saltvann og artsforekomster.  
 
Naturtyper i saltvann vurderes etter DN-håndbok 19 (2007) og i forhold til oversikten over rødlistede 
naturtyper (Lindegaard & Henriksen 2011), mens beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid 
gjeldende Norsk rødliste for arter, her Henriksen & Hilmo (2015) og Norsk svartliste for arter (Gederaas 
mfl. 2012). Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. Nomenklaturen, samt norske 
navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
 
FISKERI OG HAVBRUK 
 
For temaet naturressurser, fiskeri og havbruk følger vi også malen i Statens Vegvesen sin håndbok V712. 
Her registreres fangstområder, gyte- og oppvekstområder, tareområder, kaste-/og låssettingsplasser, 
lokaliteter for oppdrettsanlegg for fisk på land og i sjø, skjellanlegg, havbeiteanlegg, østerspoller eller 
lignende.  
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Tiltakets influensområde for både marint biologisk mangfold og for fiskeriressurser kan være svært 
ulike, avhengig av hvilke påvirkninger og hvilke organismegrupper som vurderes. Undervanns-
sprengninger kan ha store virkninger i avstand på flere km, mens for eksempel nedslamming kan skje i 
avstand over 100 m, avhengig av lokale strømforhold.   
 
Etter våre erfaringer kan det være hensiktsmessig å definere influensområdet som 100-200 meter rundt 
tiltaksområdet når det gjelder stedbundne arter. Influensområdet for arter i frie vannmasser vil kunne 
være vesentlig større, opp til 3-4 km fra influensområdet, og vil avhenge av strøm- og 
utskiftningsforhold. Influensområdene på sjøbunn for de forskjellige tiltaksområdene i Byfjorden i 
Stavanger er avgrenset til omtrent 150 m rundt tiltaksområdene og vil til en viss grad overlappe. 
Influensområdet for fiskeri er satt til ca.. 2 km fra tiltaksområdet. Registrerte viktige naturtyper er 
diskutert hvis de befinner seg innen en avstand av 3 km fra tiltaksområdene. 
 
 
 
 
 

  

http://www.artsdatabanken.no/
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Grunnene som er utredet for utdyping ligger i den sørligste delen av Byfjorden (figur 5 og 6), nordøst 
for farleden inn til Stavanger havn. Mot Amøyfjorden i nord og den nordlige delen av Byfjorden er 
fjordbassenget i den sørligste delen av Byfjorden avgrenset kun ved en dyp terskel (rundt 130 m).  
 

 
 
Figur 5. Oversiktskart som viser tiltaksområdene i Stavanger havn (markert i rødt). Kartgrunnlag: 
kart.fiskeridir.no 
 
Den dypeste delen av fjordbassenget, med en maksimaldybde på rundt 60 m, ligger nær den vestlige 
strandlinjen i fjorden. Den østlige delen av Byfjorden er grunnere, med en gjennomsnittlig dybde på 
rundt 30 m. Grunnene ligger på kanten og skråner ned mot den dypere delen av fjordbassenget. 
Bangavågen ligger nordøst i området. Mot nordvest er fjorden relativt åpen, mens den mot sørøst står i 
forbindelse med Lindøysundet og Riskafjorden via flere mindre sund. Byfjorden har generelt god 
gjennomstrømming, og er noe vind- og værutsatt fra nordvest, men ligger ellers moderat beskyttet til.  
 
Nesten hele strandlinjen i den sørlige delen av Byfjorden er modifisert. Det er flere store kaianlegg, 
brygger og småbåthavner. Blant de få mindre områder med naturlig strandlinje er de tre holmene 
Tjuvholmen, Majoren og Plentingen av største betydning. Sjøbunnen i området har de siste årene også 
blitt utsatt for modifisering ved en stor utfylling i sjø nord for Bangavågen, som høsten 2016 fortsatt 
pågår. Tildekning av forurenset sjøbunn i flere grunne områder i Byfjorden er planlagt og/eller diskutert. 
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Figur 6. Lokalisering av grunne 1-7 i den sørlige delen av Byfjorden i Stavanger. Kartgrunnlag: 
kart.fiskeridir.no 
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VERDIVURDERING MARINT NATURMANGFOLD 
 
BESKRIVELSER AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDER 
 
Grunne 1 – Ulsnesgrunnen vest 
Tiltaksområdet omfatter et areal på ca.. 2500 m2 i dybdeintervallet fra 11-15 m på en rund og relativt 
symmetrisk fjellknaus vest på Ulnesgrunnen. Fra det grunneste området skråner bunnen ned i en slak 
vinkel mot bløtbunn på 16-20 m dyp. På toppen av fjellknausen er det relativt glatt fjellbunn med et tynt 
sjikt av sediment oppå. På skråningen er det fjell, fjellhyller med sedimentbunn (sand eller grus), og 
noen områder med blokker.  
 

  
 

 

 

 
 
Figur 7. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 1. Øverst t.v. Spredt forekomst av 
stortare på 12,4 m dyp. T.h. Noe tettere gruppe av stor- og sukkertare, samt andre makroalger på 12,5 
m dyp. Nederst t.v. En «eng» av hydroiden Corymorpha nutans på 13,7 m dyp. T.h. Fjellbunn med flere 
kolonier av nettmosdyr og rødalgen fagerving på 14 m dyp. 
 
På store deler av grunnen ble det observert spredte forekomster av stortare (Laminaria hyperborea), og 
på det grunneste området også litt sukkertare (Saccharina latissima) (figur 7). Tareplantene var relativt 
korte (opptil omtrent 1 m lange), og det var kun få større grupper av tareplanter (figur 7). Mellom 
tareplantene var det relativt få mindre makroalger, mens det var noe tettere algepåvekst på blokker, hvor 
berget ikke var dekket med sand (figur 7). Her var det rødalger som fagerving (Delesseria sanguinea), 
kjøttblad (Dilsea carnea), blekke (Phyllophora sp.), trådformete rødalger (rekeklo – Ceramium sp. – og 
dokke – Polysiphonia sp.) og skorpedannende kalkrødalger (Lithothamnion sp.), og brunalger som 
vanlig kjerringhår (Desmarestia aculeata) og tvebendel (Dictyota dichotoma). De eldre tareplantene 
hadde en del påvekst av diverse alger, hydroider og mosdyr (mest membranmosdyr - Membranipora 
membranacea - og arten Electra pilosa). Nettmosdyret Reteporella beaniana forekom spredt på blokker 
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(figur 5). Det ble observert flere individer av sjøstjernen korstroll (Asterias rubens), samt en del fisk 
som sei og leppefiskarter. På områder med slak helning og sedimentbunn var det til dels tette bestander 
av hydroiden Corymorpha nutans (figur 7 og 8). 
 
Influensområdet for tiltaket omfatter områder på og rundt grunne 1 i dybdeintervallet fra 15-50 m dyp, 
samt grunne 2 (se også beskrivelsen av tiltaksområdet på grunne 2). Med unntak av store deler av grunne 
2 var sjøbunnen i influensområdet sandbunn, dels med noen steinblokker og grus. Nord og nordøst for 
grunne 1 var sedimentoverflaten mørk (figur 8), sannsynligvis på grunn av et tynt sjikt med steinstøv 
og annet slags finstoff som blir sannsynligvis transportert med strømmen fra det store utfyllingsområdet 
sør for Bangavågen, ca.. 200 m nordøst for grunne 1. Utfyllingen i sjø er nylig ferdigstilt, men massene 
på land tilfører trolig fremdeles finstoff til fjorden. Likevel var det mye dyreliv i dette området, blant 
annet større grupper av hydroiden Corymorpha nutans, tallrike kamskjell (Pecten maximus) og 
kamstjerne (Astropecten irregularis). På nordsiden av grunne 1 var det noen få individer av vortesvamp 
(Polymastia mamillaris) og dødmannshånd på 18-20 m dyp. Sørvest for grunne 1 ligger de dypeste 
delene av influensområdet ned mot fjordbassenget, som er i dette området maksimalt 56 m dyp. 
Sedimentet på sjøbunnen dypere enn 40 m er fin sand og silt (figur 8), med noen fjellpartier som er 
delvis nedgravet i sedimentet. Døde skjell av kuskjell (Arctica islandica) var stedvis vanlige, noe som 
viser til forekomst av arten nedgravd i sedimentet. Ellers var det lite makrofauna. Det ble observert 
langfingerkreps (Munida sp.) og kamstjerne. 
 

  
 

 

 

 
 
Figur 8. Bunnforhold og fauna i influensområdet for tiltaket på grunne 1. Øverst t.v. Et individ av 
dødmannshånd samt flere Corymorpha-hydroider på bløtbunn med noen stein på 20 m dyp nord for 
grunne 1. Øverst t.h. Detaljbilde av dødmannshånd. Nederst t.v.: Detaljbilde med hydroider av arten 
Corymorpha nutans. T.h. Detalj av finsand/siltbunn på 37 m dyp nordvest for grunne 1. 
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Grunne 2 – Ulsnesgrunnen øst 
Tiltaksområdet omfatter et areal på ca.. 8000 m2 og inkluderer litt mindre enn halvparten av den østlige 
fjellknausen på Ulnesgrunnen. Tiltaksområdet ligger i dybdeintervallet fra 7-15 m. Bunnforhold og 
naturmangfold på grunne 2 var veldig lik forholdene på grunne 1, med unntak av forekomst av større 
grupper av sukkertare på mellom 8 og 12 m dyp på grunne 2 (figur 9). Store deler av tiltaksområdet er 
imidlertid dekket av sediment og stein/grus med påvekst av diverse algearter, som kjerringhår, fagerving 
og trådformete rødalger. På nordvestsiden av tiltaksområdet var det på rundt 14 m dyp blokker og stein 
med tette bestander av filtrerende dyr, som nettmosdyr og dødmannshånd (figur 9). 
 

  
 

 

 

 
 
Figur 9. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 2. Øverst t.v. Blandingsbunn med 
stein og sand, samt grupper av diverse rød- og brunalger på 11 m dyp. T.h. Tett bestand av sukker- og 
stortare, samt andre makroalger, på 9 m dyp. Nederst t.v. Stein- og bløtbunn med spredt stortare på 14 
m dyp. T.h. Stein og blokker med nettmosdyr og dødmannshånd på 14 m dyp. 
 
Influensområdet for tiltaket på grunne 2 omfatter den østlige halvdelen av grunnen, grunne 1, samt 
sedimentområder rundt grunnene. Den østlige delen av grunnen ble ikke kartlagt, men på grunn av 
lignende dybde- og strømforhold kan en med rimelig sikkerhet antas at bunnforhold og naturmangfold 
er tilnærmet lik som den vestlige delen av grunnen. Sedimentområdene rundt grunne 2 viste stort sett et 
tydelig utpreget mørkt sjikt på sedimentoverflaten (figur 10). Sørvest for grunnen og på det dypeste sør 
for grunnen var dette minst tydelig. I områdene med utpreget mørkt sjikt på overflaten var det likevel 
en del kamskjell l (figur 10). Det ble observert et individ av skrubbe eller sandflyndre. 
 
 



 

Rådgivende Biologer AS                                                                                              Rapport 2295 
18 

  
 
Figur 10. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet på grunne 2. T.v. Sandbunn med tydelig 
mørkt sjikt i overflaten, 20 m dyp sørøst for tiltaksområdet. T.h.: Kamskjell på 18 m dyp.  
 
Grunne 3 
Tiltaksområdet omfatter et areal på ca.. 2400 m2 i dybdeintervallet fra 12-15 m dyp på en fjell- og 
steinknaus ca.. 170 m sør for Ulsnesgrunnen. Tiltaksområdet er relativt flatt og preget av stein og blokker 
på fjellbunn. På sør- og sørvestsiden skråner sjøbunnen fra 15 m relativt bratt ned mot 30 m dyp, mens 
skråningen ellers er slakere. Det var kun noen få stortareplanter på tiltaksområdet (figur 11), ellers var 
trådformete grønnalger (sannsynligvis Cladophora sp.) og brunalgen kjerringhår vanlig. Det var også 
diverse rødalger (fagerving, blekke, dokke og rekeklo). Nettmosdyr og forskjellige hydroider var svært 
vanlige i hele området. 
 

  
 
Figur 11. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 3. T.v. Spredt stortare og diverse 
grønn- og brunalger på steinbunn på 12 m dyp. T.h. Tett bestand av kjerringhår og trådformete 
grønnalger, samt tarestilk med en koloni av hydroider (evt. fjæreblomst) på 13 m dyp. 
 
Influensområder omfatter deler av grunnen som ligger dypere enn l5 m og omliggende 
bløtbunnsområder. Sør, sørvest og sørøst for tiltaksområdet er det en bratt fjell- og steinskråning fra 15 
ned til steinbunn på rundt 20 m dyp. Her var det mye nettmosdyr og store kolonier av hydroiden 
Nemertesia antennina (figur 12). Fra 30 m dyp og nedover i fjordbassenget vest for grunnen, samt i 
områdene mellom grunn 2 og 3 og mellom grunne 3 og Tjuvholmen er det bløtbunn med stedvis noen 
blokker og stein. Også her var det et mørkt sedimentlag i overflaten av sandbunnen nord og nordøst fra 
grunnen (se grunne 1 og 2).  
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Figur 12. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet av tiltakene på grunne 3. Øverst t.v. 
Oversiktsbilde av steinbunn på 20 m dyp sør for tiltaksområdet. Øverst t.h. Detaljbilde med tette 
bestander av nettmosdyr og hydroider. Nederst t.v. Steinbunn med Nemertesia-hydroider på 22 m dyp 
sørøst for tiltaksområdet. T.h. Kamskjell på sandbunn med mørkt sjikt på overflaten, 17 m dyp, nordøst 
for tiltaksområdet. 
 
Grunne 4 – fjellknaus ved Tjuvholmen 
Tiltaksområdet er en liten fjellknaus på østsiden av Tjuvholmen. Arealet omfatter ca.. 400 m2 og strekker 
seg nesten fra fjæresonen ned til 15 m dyp. Sjøbunnen i området er fjellhyller med et tynt lag skjellsand, 
og stein og grus og skrånende steinbunn, som på sør og sørvestsiden går over i en bratt fjellvegg.  
 
Fjæren ved tiltaksområdet var dominert av moderat bratt hardbunnsfjære (figur 13) med fjærerur, 
albuesnegl og en rik algeflora. Det var et tydelig belte av blæretang, men plantene var veldig kortvokste. 
Det var tydelig at lokaliteten er utsatt for en del bølgeslag. I sjøsonen dominerte sukkertare. Platået på 
mellom 3 og 10 m dyp var dominert av blandingsbunn med små grupper av sukkertare og andre 
brunalger, som vanlig kjerringhår og japansk drivtang (Sargassum muticum). På sørvest- og sørsiden 
var det tett sukkertarebestand langs kanten mot fjellstupet (figur 13). På fjellveggen dypere enn rundt 
12 m dominerte rødalger og fastsittende filtrerende dyr, som dødmannshånd, nettmosdyr, hydroider og 
sjøpunger. 
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Figur 13. Tjuvholmen og bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 4. Øverst: 
Tjuvholmen, bildet tatt fra sørøst. Neset som ligger overfor grunnen på bildets venstre side. Midten t.v. 
Neset nær tiltaksområdet med hardbunnsfjære. T.h. Detalj av fjellhylle med skjellsand/grus og vanlig 
kjerringhår på ca.. 6 m dyp. Nederst t.v. Sukkertare på øverste del av fjellveggen, ca.. 8 m dyp. T.h. 
Bratt fjellvegg med dødmannshånd og nettmosdyr på ca.. 14 m dyp. 
 
Influensområder for tiltaket ved grunne 4 inkluderer de dypereliggende deler av fjellveggen på sør- og 
sørvestsiden av tiltaksområdet, bløtbunnsområder rundt Tjuvholmen, spesielt i hovedfarleden vest for 
holmen, større områder med sukkertareskog på 1-10 m dyp på nord- og østsiden av Tjuvholmen og på 
en grunne nord for Tjuvholmen, og til en viss grad fjæresonen rundt Tjuvholmen. 
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Fjellveggen rett under tiltaksområdet viste en høy tetthet av diverse fastsittende filtrerende dyr, som 
svamp, mosdyr, hydroider, sjøpunger, påfuglmark og andre rørbyggende flerbørstemark (figur 14). Det 
var ikke mye makrofauna på dyp sandbunn mellom 30 og 45 m dyp. Det var noen hull i sedimentet, 
kanskje etter sjøkreps, og det ble observert skrubbe, samt en taskekrabbe i overgangen mellom sand- og 
fjellbunn. 
 
Faunaen på de grunnere bløtbunnsområdene nord, øst og sør for Tjuvholmen var tilsvarende de ved 
grunnene 1-3 men det mørke sjiktet på sedimentoverflaten var ikke tilstede her. Det var flere områder 
med større forekomster av Corymorpha nutans – hydroider, ellers kamstjerne og en del kamskjell. 
 
Det var tette forekomster av sukkertare med spredte individer av stortare nord og nordøst for 
Tjuvholmen. Taren dekker også en grunne som ligger nord for Tjuvholmen. Det var noen små arealer 
med skjellsand i tareskogen, relativt lite andre alger. På og rundt flekkene med sand var det en del andre 
makroalger, som martaum (Chorda filum) og japansk drivtang. Ellers sto sukkertaren veldig tett og det 
var vanskelig å observere annen fauna og flora. Kun stedvis var det trådformete grønnalger på 
sukkertaren. Det var mange småfisk, inkludert forskjellige leppefiskarter (rødnebb, blåstål) og 
tangkutling.  
 

  
 

 

 

 
 
Figur 14. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet til tiltakene ved Tjuvholmen. Øverst t.v. 
Overgang mellom sandbunn og fjellvegg på 31 m dyp rett under tiltaksområdet. Øverst t.h. Detalj av 
fjellvegg med stor svamp på 31 m dyp rett under tiltaksområdet. Nederst t.v. Detaljbilde av fjellvegg 
med diverse fauna av sjøpunger, påfuglmark, mosdyr, hydroider og sjøstjerner på 21 m dyp rett under 
tiltaksområdet. T.h. Tett forekomst av sukkertare på en grunne nordvest for Tjuvholmen. 
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Strandsonestasjon på østsiden av Tjuvholmen 
Fjæresonen ved Tjuvholmen består av moderat til slak hellende oppsprukket fjell (figur 14). Se 
vedleggstabell 2 for fullstendig artsliste. Øverst i strandsonen vokser enkelte fjærehinner (Porphyra 
sp.), før et spredt belte av spiraltang (F. spiralis), etterfulgt av et sammenhengende 20-40 cm bredt belte 
av sagtang. I en bredde på ca.. 3 m vest i strandsonen dekker en mosaikk av rødalger, for eksempel 
krasing (Corallina officinalis) og vorterugl (Mastocarpus stellatus), nederste del av strandsonen. Det er 
også en del vanlig grønndusk, knuldre (Leathesia difformis), fjæreslo (Scytosiphon lomentaria), rødlo 
(Bonnemaisonia hamifera) og rekeklo i dette området. 
 
Øverst i sjøsonen, og videre nedover, vokser fingertare, med lite undervegetasjon annet enn 
skorpedannende rødalger. Dypere ned går fingertare over i stortare (L. hyperborea). I øvre sjøsone 
vokser tvebendel (Dictyota dichotoma) og japansk drivtang flekkvis, mens enkelte strandtagl 
(Chordaria flagelliformis), krusflik (Chondrus crispus), fiskeløk (Cystoclonium purpureum), 
krusblekke (Phyllophora pseudoceranoides), sjøris (Ahnfeltia plicata) og teinebusk (Rhodomela 
confervoides) vokser på bergveggene. Tarestilker har påvekst av søl og røddokke (Polysiphonia stricta). 
 
Av fauna dominerer rur i strandsonen, mens albusnegl er vanlig forekommende. Det er spredte 
forekomster av vanlig strandsnegl og steinsnegl i strandsonen. I øvre sjøsone dominerer mosdyret 
Membranipora membranicea som epifytt på eldre tareblader. I sjøsonene ellers finner en spredte 
forekomster av blant annet butt strandsnegl (L. obtusata), brødsvamp (Halichondria panicea), 
schlossersekkdyr (Botryllus schlosseri), vanlig korstroll (Asterias rubens) og glattkjeglesnegl (Gibbula 
cineraria). 
 
Tilstand strandsone 
Beregning av fjæresoneindeks viser til god økologisk tilstand ved stasjon S1 – Tjuvholmen med nEQR 
på 0,731. Dette er en forventet indeks for beskyttete fjorder utfra erfaringer fra en rekke 
fjæresoneundersøkelser i tilsvarende fjordsystemer i Hordaland og Rogaland. Delindeksene havnet stort 
sett i svært god tilstand, mens sum grønnalger havnet i tilstand IV = "dårlig" (tabell 3). Dårligere 
tilstandsklasse for sum grønnalger ser en ofte igjen i beskyttete fjordsystemer. Lokaliteten på 
Tjuvholmen er i tillegg hvileplass for diverse sjøfugl. I mai observerte vi ca.. 30 ærfugl sittende på fjellet 
og i august det var tallrike fôr-rester etter måker på berget. Gjødsling med avføring fra sjøfugl stimulerer 
spesielt vekst av grønnalger i fjæresonen. 
 

Tabell 3. Klassifisering av økologisk tilstand med fjæresoneindeks RSLA 3 – Beskyttet fjord ved 
stasjonene Majoren og Tjuvholmen i Stavanger havn den 15.august 2016. 

Parameter Strandsone Tjuvholmen Strandsone Majoren 
Sum tall alger 32 31 
Normalisert artstall 38,72 37,51 
% andel grønnalger 18,75 16,13 
% andel brunalger 34,38 38,71 
% andel raudalger 46,88 45,16 
Forhold ESG1/ESG2 0,88 1,07 
% andel opportunister 15,63 12,90 
SUM grønnalger 91,54 49,64 
SUM brunalger 235,60 203,81 
Fjærepotensial 1,21 1,21 
nEQR 0,731 0,779 
Status vannkvalitet God God 
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Figur 15. Fjæresonestasjon ved Tjuvholmen. Øverst: Oversikt over stasjon for kartlegging av 
fastsittende makroalger (et ca.. 10 m belte markert med rødt). Midten: Detaljbilder av strandsona med 
spiraltang og fjærerur (t.v.) og mosaikk av diverse alger, for eksempel vanlig grønndusk, krasing, 
vorterugl og knuldre (t.h.). Nederst: Detaljbilder av øvre sjøsone fingertare og sagtang (t.v.) og 
tvebendel (t.h.). 
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Grunne 5 
Grunne 5 er en liten fjellknaus ca.. 130 m sørøst for Tjuvholmen. Tiltaksområdet omfatter et areal av 
ca.. 200 m2 i dybdeintervallet fra 12-15 m. Området har fjell- og steinbunn og det er noe sand blandet 
med stein og blokker ned skråningen mot en sandbunn på ca.. 25 m dyp. Det var noen få stortareplanter 
på tiltaksområdet (figur 16), og ellers lite makroalger med unntak av trådformete og skorpedannende 
rødalger. Området var dominert av fastsittende dyr, som nettmosdyr, diverse hydroider (bl.a. 
Corymorpha nutans). Det ble observert taskekrabbe og korstroll (Asterias rubvens). Leppefiskarter, som 
rødnebb og bergnebb, var vanlige. 
 

  
 
Figur 16. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 5. T.v.: Spredt stortare på 
steinbunn på ca.. 13 m dyp. T.h.: Strandkrabbe, nettmosdyr, diverse hydroider og trådformete rødalger 
på ca.. 12 m dyp. 
 
Influensområder omfatter deler av grunnen som ligger dypere enn 15 m og omliggende 
bløtbunnsområder, samt den vestligste delen av sukkertareskogen ved Tjuvholmen og en stor del av 
grunne 6. Mellom grunne 5 og grunne 6 og nord for grunne 5 er det sandbunn med noe grus og stein. 
Det var ingen spesielle observasjoner registrert i dette området. 
 
Grunne 6 
Grunnen er en noe avlang fjellknaus som sannsynligvis har blitt modifisert ved utdyping tidligere. 
Tiltaksområdet omfatter et areal på ca.. 3500 m2 i dybdeintervallet fra 10,5-15 m. Området er relativt 
flatt og preget av fjellbunn med stein og noe skjellsand. Fra platået på ca.. 10,5 m dyp skråner sjøbunnen 
til alle sider relativt bratt ned til 20-25 m dyp.  
 

  
 
Figur 17. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 6. T.v. Sukkertare på ca.. 11 m 
dyp. T.h. Spredt sukker- og stortare på steinbunn på ca.. 14 m dyp. 
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Det er tette forekomster av sukkertare med et areal på ca.. 3 daa på grunnen. Dels var det mye 
trådformete grønnalger (Cladophora sp.) på sukkertareplantene. Faunaen tilknyttet sukkertareskogen 
var lik den ved Tjuvholmen, med mye småfisk (figur 17).  
 
Influensområdet omfatter deler av grunnen som ligger dypere enn 15 m og omliggende 
bløtbunnsområder, samt grunne 5. Bløtbunnsområdene var dominert av sandbunn, med noe grus og dels 
større ansamlinger av døde skjell (kuskjell) nord for grunnen. Av bunnfauna var det korstroll, 
eremittkreps, noe dødmannshånd og vortesvamp på blokker sør for tiltaksområdet. På sandbunn sør og 
nord for tiltaksområdet var det flere grupper av sjøfjær. Hydroiden Nemertesia antennina ble registrert 
sørøst for grunnen. Det ble også observert en del fisk på bløtbunnsområdene, inkludert en større stim av 
lyr, flere fløyfisk (figur 18), og spor etter knurr i sanden. 
 

  
 
Figur 18. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet til tiltaket på grunne 6. T.v. Nemertesia-
hydroide på blandingsbunn rett sørøst for grunnen på 28 m dyp. T.h. Fløyfisk på sandbunn øst for 
grunnen, 35 m dyp. 
 
Grunne 7 ved Majoren 
Tiltaksområdet omfatter et relativt stort areal på ca.. 16,6 daa i dybdeintervallet 1-14 m på nord-, vest- 
og sørsiden av Majoren. Sjøbunnen i området er veldig variabel. Det er fjellbunn, dels med blokker, 
langs Majoren og på nordsiden av det grunne området mellom Majorskjæret og et lite skjær med 
sjømerke som ligger nord for Majoren. Mellom Majorskjæret, sjømerket og Majoren er det skjellsand. 
På nord- og vestsiden av tiltaksområdet er det i dybdeintervallet 6-14 m mye blandingsbunn med stein, 
blokker og noe skjellsand. I tiltaksområdet sør og vest for Majoren er helningsgraden av skråningen noe 
større, og det er mest hardbunn, med fjell og stein, og noen mindre arealer med skjellsand.  
 
Det er tareskog som dominerer store deler av tiltaksområdet. Rundt sjømerket vest for Majorskjæret var 
det en del stortare på 2-4 m dyp, mens det ellers var tette forekomster av sukkertare på mellom 1-10 m 
dyp (figur 18). Lengre ned, mellom 10-14 m dyp, var det spredt stortare og noen sukkertareplanter. Det 
var en divers algeflora under og mellom taren, spesielt hvor taren var mer spredt. Her var det brunalger, 
som vanlig kjerringhår og martaum, og diverse rødalger, som fagerving, blekke, dokke og rekeklo. 
Diverse fastsittende dyr, som sjøpunger, mosdyr, rør-børstemark og hydroider, var vanlige på fjell og 
stein. I august var det også mye påvekst av mosdyr (mest membranmosdyr) og hydroider på stortaren 
og dels på sukkertare, mens sukkertaren i mai var nesten fri av påvekst (figur 19). I tareskogen ble det 
observert rød solstjerne (Crossaster papposus), korstroll, taskekrabbe, og mange småfisk (mest 
leppefiskarter og tangkutling).  
 
Influensområdet til tiltaket ved Majoren inkluderer fjæresonen ved Majoren og Majorskjæret, den 
østlige halvdelen av det grunne sundet (2-5 m dyp) mellom Majoren og skjærene, hvor det er skjellsand 
og noen blokker, samt skråningen ned fra grunnen dypere enn 14 m, og omliggende bløtbunnsområder 
på mellom 25 og 40 m dyp. 
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Figur 19. Majoren og bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 7. Øverst: Majoren 
med Majorskjæret til venstre, bildet tatt fra nordvest. Midten t.v. Tett sukkertareskog, bilde tatt på ca.. 
3 m dyp i mai 2016. T.h. Tareskog dominert av stortare på ca.. 3 m dyp ved sjømerket vest for 
Majorskjæret. Nederst t.v. Spredt sukkertare og skjellsand nord for Majoren, ca.. 6 m dyp. T.h. 
Sukkertare på ca.. 6 m dyp rett nordvest for sjømerket. 
 
I sundet mellom Majoren og skjærene var det lite tare, men stedvis mye japansk drivtang på 2-3 m dyp 
(figur 20). En del døde skjell (knivskjell, hjerteskjell) ble observert på sandbunnen i dette området. 
Ellers var faunaen på influensområdet lik den ved influensområde rundt grunne 6. Det ble observert en 
del sjøfjær (Virgularia mirabilis) på blandingsbunn øst for Majoren, samt kamstjerne og sandflyndre. 
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Figur 20. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet av tiltakene ved Tjuvholmen. Øverst t.v. 
Fjæresone i en liten bukt på sørsiden av Majoren. Øverst t.h.: Overheng med filtrerende, fastsittende 
organismer på 20 m dyp sørvest for Majoren. Nederst t.v. Bløtbunn med grus og skjell øst for Majoren, 
24 m dyp. Nederst t.h. Liten piperenser på bløtbunn øst for Majoren.  
 
Fjæresonestasjon på sørvestsiden av Majoren 
Fjæresonestasjonen ved Majoren består av slakt til moderat hellende oppsprukket fjell, og enkelte små 
fjærepytter i fjellsprekkene (figur 21). Østlig del av strandsonen er brattere enn den vestlige delen. Se 
vedleggstabell 2 for fullstendig artsliste. Øverst i strandsonen er det til dels mye måsegrønske (Prasiola 
stipitata), mens det vokser Ulva sp. flekkvis høyt i strandsonen, spesielt i noen små fjærepytter. Lavere 
ned i strandsonen vokser det et sammenhengende 30-40 cm bredt belte av blæretang (Fucus vesiculosus) 
med undervegetasjon av vanlig grønndusk (Cladophora rupestris). Nedenfor blæretangbeltet vokser et 
smalt og spredt belte av vorterugl (Mastocarpus stellatus), deretter et smalt belte på 15-20 cm av 
sagtang.  
 
Videre nedenfor sagtangbeltet, i øvre sjøsone, vokser et smalt belte av fingertare (Laminaria digitata), 
som går over i en blanding av sukkertare (Saccharina latissima) og japansk drivtang (Sargassum 
muticum). Japansk drivtang vokser også flekkvis delvis sammen med fingertare. Fra ca.. 1,5 m dyp går 
bunnen over i steinbunn med relativt lite algevekst, men med noen områder med martaum og pollpryd 
(Codium fragile) på 1-2 m dyp. Det er lite undervegetasjon under fingertaren, med stort sett 
skorpedannende rødalger. Tareblader har en del påvekst av rekeklo (Ceramium sp.) og noen kransrør 
(Chylocladia verticillata) og vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa), mens tarestilkene har noe påvekst 
av søl (Palmaria palmata). 
 
Av fauna er rur (Semibalanus balanoides), albusnegl (Patella vulgata), strandsnegl (Littorina littorea) 
og steinsnegl (L. saxatilis) vanlig i strandsonen. I sjøsonen er det relativt mye av mosdyrene 
stjernemosdyr (Electra pilosa) og membranmosdyr (Membranipora membranacea).  
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Figur 21. Fjæresonestasjon ved Majoren. Øverst: Oversikt over stasjon for kartlegging av fastsittende 
makroalger (et ca.. 10 m belte markert med rødt). Midten: Detaljbilder av strandsona med blæretang 
og sagtang (t.v.) og albuesnegl med Ulva sp (t.h.). Nederst: Detaljbilder av øvre sjøsone med japansk 
drivtang og fingertare (t.v.) og pollpryd på steinbunn (t.h.). 

Tilstand strandsone 
Beregning av fjæresoneindeks viser til god økologisk tilstand ved stasjon S1 – Majoren med nEQR på 
0,779 (tabell 3). Dette er en forventet indeks for beskyttete fjorder utfra erfaringer fra en rekke 
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fjæresoneundersøkelser i tilsvarende fjordsystemer i Hordaland og Rogaland. Delindeksene havnet stort 
sett i svært god tilstand, mens sum grønnalger havnet i tilstand III = "moderat". Også ved Majoren er 
det sannsynlig at avføring fra sjøfugl fører til stimulert vekst av grønnalger. 
 
NATURTYPER I SALTVANN  
 
Kunnskapsgrunnlaget  
Fiskeridirektoratet har registrert et lokalt viktig (verdi C) gyteområde for torsk i Åmøyfjorden som har 
middels verdi. Området inkluderer sjøområdet utenfor Stavanger, inkludert Stavanger havn og 
tiltaksområdene i den sørlige delen av Byfjorden. Gyteområde for fisk er etter DN håndbok19-2007 en 
spesiell naturtype. Da hele tiltaks- og influensområdet er omfattet av dette gyteområdet vil middels verdi 
for hele området være utgangspunktet for naturtyper i saltvann.  
 
I Naturbase er det registrert flere viktige marine naturtyper i tiltaks- og influensområdene for de 
planlagte tiltak (figur 22, beskrivelser 1-4 nedenfor). Samtlige omtalte marine naturtypeområder er 
registrert av NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning). 
 

 
Figur 22. Registrerte marine naturtyper i tiltaks- og influensområdet. Nummererte områder er 
beskrevet nærmere i tekst. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 

1. Majorskjæret, BN00102259: Det er registrert en svært viktig (verdi A) middels stor 
tareskogforekomst rundt Majorskjæret sør i havneområdet. Forekomsten ble registrert i juni 
2015, dekker ca. 11 daa, og er verdisett til svært viktig ettersom den ligger i et svært 
bølgebeskyttet område i et viktig gytefelt for torsk. 
 

2. Bangavågen, BN00091537: Innerst i Bangavågen er det registrert et svært viktig (verdi A) 
ålegrassamfunn på ca. 67 daa.  Forekomsten ble registrert i 2012. Den høye verdisettingen 

Ålegrasenger

Større tareskogforekomster

Bløtbunnsområder i strandsonen
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skyldes at ålegrasengen ligger i et viktig gytefelt for torsk, samt engens økologiske verdi og 
tette vegetasjon.  

 
3. Bangavågen, BN00091684: Like vest for, og delvis overlappende med ålegrasengen er det 

registrert et mindre, 11 daa, lokalt viktig (verdi C) bløtbunnsområde i strandsonen. 
Registreringen ble gjort i 2014. Verdisettingen er lav, grunnet områdets størrelse, at området 
ikke ligger nær viktige funksjonsområder for fugl eller fisk, og at området har lav 
naturtyperikdom. 

 
4. Engøy 1 & 2 (BN00091703 & BN00091673), Grasholmen (BN00091646), Stavanger brygge 

2 (BN00091605): Øst for tiltaksområdet er det registrert fire små, lokalt viktige (verdi C) 
bløtbunnsområder i strandsonen. Områdene dekker henholdsvis 8,8, 6,1, 6,8 og 1,7 daa. Disse 
ligger ikke nær viktige funksjonsområder for fisk og fugl, og de har lav naturtyperikdom. 

 
Verdivurdering fra naturtypekartleggingen gjennomført sommeren 2016 er omtalt i følgende avsnitt: 
 
Grunne 1-3 
Tiltaksområdene er dominert av vanlige naturtyper. Det ble observert noe sukker- og stortare, men 
arealene med tare er ikke store nok for å defineres som den spesielle naturtypen større 
tareskogsforekomster for en vurdering i henhold til DN-håndbok 19-2007.  
 

• Forekomst av vanlige naturtyper i tiltaksområdet i lokalt viktig gyteområde for torsk, gir 
middels verdi for naturtyper i saltvann ved grunne 1-3. 
 

Grunne 4 ved Tjuvholmen 
Arealet med sukkertareskog ved Tjuvholmen er ca. 14 daa (figur 23), betydelig mindre enn grensen satt 
i DN-håndbok 19-2007 for den spesielle naturtypen større tareskogforekomster (500 daa for svært 
viktig, 100 daa for viktig). Sukkertareskog er imidlertid en rødlistet naturtype i kategori sårbar (VU) i 
den marine økoregionen «Nordsjøen», som Rogaland tilhører. Sårbare arter og naturtyper har etter 
kriterier for verdisetting stor verdi og sukkertareforekomsten ved Tjuvholmen vurderes dermed i lik 
grad som tareskogsområdet ved Majoren, å ha stor verdi. Tiltaksområdet og influensområdet på sjøbunn 
ved grunne 4 omfatter sukkertareskog og ellers vanlige naturtyper.  
 

• Forekomst av rødlistet og sårbar naturtype sukkertareskog i lokalt viktig gyteområde for torsk 
gir stor verdi for naturtyper i saltvann ved grunne 4 (Tjuvholmen). 

 
Grunne 5 og 6 
Tiltaks- og influensområder for utdyping av grunne 5 og 6 omfatter vanlige naturtyper.  
 

• Forekomst av vanlige naturtyper i tiltaks- og influensområdet, i lokalt viktig gyteområde for 
torsk, gir middels verdi for naturtyper i saltvann ved grunne 5 og 6. 

 
Grunne 7 – Majoren  
Store deler av tiltaks- og influensområdet på sjøbunn ved Majoren er dekket av tareskog og området er 
vurdert å ha stor verdi (A-verdi) av NIVA i 2015. Den største delen av tareskogen er av utformingen 
sukkertareskog. Sukkertaren står tettest på mellom 2 og 10 m dyp, mens det er noen spredte 
stortareplanter ned til 14 m dyp. Arealet for tareskog vi observerte var ca. 13-14 daa, noe større enn det 
registrert i Naturbase fra 2015 (figur 24). 
 

• Forekomst tareskog med utforming sukkertareskog i lokalt viktig gyteområde for torsk gir stor 
verdi for naturtyper i saltvann ved grunne 7 (Majoren). 
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Figur 23. Avgrenset areal for tareskog (Rådgivende Biologer, sommer 2016) og tiltaksområdet ved 
Tjuvholmen. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 
 

 
 
Figur 24. Avgrenset areal for tareskog (Rådgivende Biologer, sommer 2016) og tiltaksområdet ved 
Majoren. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 
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ARTSFOREKOMSTER  
 
Det er ca. 500 enkeltregistreringer rødlistearter i, og i umiddelbar nærhet til, Stavanger havn i 
Artsdatabanken (figur 25). Det er i samme område registrert flere ansvarsarter i Naturbase (figur 26). 
De resterende 52 registrerte artene er landlevende. Av disse er 41 fugler, 19 av disse er knyttet til sjøvann 
(tabell 4). 
 

 
Figur 25. Registreringer i Artsdatabanken av rødlistede arter i Stavanger havn og sentrum (sjø og land). 
Tiltaksområdet er markert med gult. Kartgrunnlag: artskart.artsdatabanken.no.  

Marine arter 
Det er ingen rødlistede marine arter registrert i tiltaks- eller influensområdene ved grunne 1-7. Det er 
registrert tre marine ansvarsarter i influensområdene, hornkvabbe, dypvannsreke og sjøpølsen 
Labidoplax buskii (Naturbase). Bestandene av disse tre artene regnes som livskraftige (LC) i Norge. 
Ansvarsarter er arter der mer enn 25 prosent av europeisk bestand har forekomst i Norge. 
 
Av fremmede arter i Norge som er inkludert i Norsk svartliste for arter (Gederaas mfl. 2012), ble det 
observert større bestander av brunalgen japansk drivtang (Sargassum muticum) og pollpryd (Codium 
fragile) ved Tjuvholmen, og spesielt ved Majorskjæret. Japansk drivtang er vurdert i risikokategori svært 
høy risiko (SE), mens pollpryd er vurdert i kategori høy risiko (HI).  

TJUVHOLMEN

MAJOREN

ROSENBERG

Betongsøyler
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• Artsforekomster i saltvann er vanlig forekommende og gir liten verdi ved grunne 1-3 og 5-6. 
 

• Artsforekomster i saltvann er vanlig forekommende, men høyt artsmangfold i naturtypen 
tareskog gir liten til middels verdi ved grunne 4 (Tjuvholmen) og 7 (Majoren). 

 

 
Figur 26. Registreringer i Naturbase av ansvarsarter, rødlistede arter (truete og nært truete) og andre 
spesielt hensynskrevende arter i Stavanger havn og sentrum (sjø og land). Tiltaksområdet er markert 
med rødt. Kartgrunnlag: kart.naturbase.n 

Sjøfugl 
Det er 19 rødlistede arter av fugl knyttet til sjøvannshabitater registrert i Stavanger havn og omliggende 
områder (tabell 3, figur 18). Noen av disse artene, som praktærfugl og lunde, er kun 
enkeltobservasjoner. Flere andre arter, som bergand, sivhøne og sothøne, er i høy grad tilknyttet 
ferskvann, men oppsøker kystområder som overvintringsplass. De mest interessante registreringene i 
forhold til tiltakene er sjøfugler på holmene i Stavanger havn. Tjuvholmen er registrert i Naturbase under 
kategorien «andre viktige forekomster» og ifølge et faktaark publisert på websiden naturbase.no er 
holmen en tradisjonell hekkeplass for måker og terner. I perioden 1990-2005 har det årlig hekket mellom 
30-60 par fiskemåke, inntil 85 par terner, noen få par med sildemåke og gråmåke samt ett par med 
svartbak og vannkanten omkring holmen brukes jevnlig av inntil 10 individ av ærfugl til fødesøk.  
 
Hekkende fiskemåke (Larus canus, NT) og ærfugl (Somateria mollissima, NT) er registrert på både 
Tjuvholmen og Majoren også de siste årene. I tillegg er det registrert reproduktive par av ansvarsarten 
svartbak (Larus marinus) på Tjuvholmen. Tjuvholmen er ifølge Fylkesmannen i Rogaland kjent som en 

TJUVHOLMEN

MAJOREN
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viktig hekkeplass for makrellterne (Sterno hirundo, EN), men det er ingen registreringer av arten på 
Tjuvholmen i Artsdatabanken eller Naturbase. Dette skyldes trolig manglende innrapportering. Det er 
også mulig at arten har skiftet hekkeområde siden Tjuvholmen ble registrert som et viktig 
naturtypeområde. I 2014 ble det registrert 40-60 reir og mye makrellterneaktivitet på Rosenberg 
betongsøyler ca. 400 m nord for Tjuvholmen (se figur 25). Dette området ligger nær en stor, ny utfylling 
i sjø og det er ikke kjent om anleggsarbeidet har forstyrret hekkeaktiviteten i 2015. 
 
Det ble ikke gjennomført en omfattende kartlegging av sjøfugl under feltarbeidet i mai og august 2016, 
men i mai observerte vi makrellterner med trolig minst 3 hekkende par på nordvestsiden av Tjuvholmen, 
samt ca. 10 individer som var næringssøkende. Det var minst 30 individer av fiskemåke ved 
Tjuvholmen, men sannsynligvis flere hekkende par på holmen. På Majoren var antallet fiskemåker 
mindre, men ca. 10-15 hekkende par. Ærfugl ble observert hvilende på svaberg på sørøstsiden av 
Tjuvholmen (ca. 20 individer) og på sørsiden av Majoren (ca. 15 individer; figur 27). Rugende ærfugl 
er svært vanskelig å oppdage, men på Tjuvholmen tok vi et bilde av en hunn i gresset ca. 10-15 m fra 
sjølinjen. Det kan derfor antas at det er minst et par hekkende ærfugl på Tjuvholmen, sannsynligvis flere 
og kanskje også noen par på Majoren, hvor det er også godt egnete hekkeplasser. I august ble det 
observert flere fiskemåker og 8 gråhegre ved Tjuvholmen. Ved majoren og Majorskjæret var det 1 par 
svartbak og en ungfugl (andreårs), 5 toppskarv, 1 steinskvett, 8 ærfugl, 8 gråhegre (dyrene hadde 
forflyttet seg fra Tjuvholmen), og 12 dykkender (ikke nærmere bestemt). 
 

• Artsforekomster for sjøfugl med flere rødlistede arter og ansvarsarter som bruker grunnene som 
beiteplass gir middels verdi ved grunne 1-3 og 5-6. 
 

• Artsforekomster for sjøfugl med flere rødlistede arter og ansvarsarter som bruker grunnene som 
beiteplass og nærliggende holme som hvile- og hekkeplass gir stor verdi ved grunne 4 og 7 
(Tjuvholmen og Majoren). 

 
 

 
 
Figur 27. Hvilende ærfugl på Majorskjæret. Bildet er tatt under befaring 26. mai 2016. 
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Tabell 4. Registrerte rødlistearter, ansvarsarter og andre spesielt hensynskrevende arter med tilknytting 
til strand og sjø i Byfjorden i Stavanger. Ansvarsart = arter med forekomst i Norge med mer enn 25 
prosent av europeisk bestand; * Lunde er også en ansvarsart; a Ikke i Naturbase; b Ikke i 
Artsdatabanken. 
 
Art   Status Gruppe 
Marin      
Hornkvabbe Chirolophis ascanii Ansvarsart Fisk 
 Labidoplax buskii Ansvarsart Pigghuder 
Dypvannsreke Pandalus borealis Ansvarsart Krepsdyr 
Sjøfugl      
Lomvi Uria aalge CR (kritisk truet) Fugl 
Alkea Alca torda EN (sterkt truet) Fugl 
Makrellterne Sterna hirundo EN (sterkt truet) Fugl 
Bergand Aythya marila VU (sårbar) Fugl 
Dvergmåke Hydrocoloeus minutus VU (sårbar) Fugl 
Hettemåke Chroicocephalus ridibundus VU (sårbar) Fugl 
Lappfiskanda Mergellus albellus VU (sårbar) Fugl 
Lunde Fratercula arctica   VU (sårbar)* Fugl 
Sivhøne Gallinula chloropus VU (sårbar) Fugl 
Sjøorrea Melanitta fusca VU (sårbar) Fugl 
Sothøne Fulica atra VU (sårbar) Fugl 
Teista Cepphus grylle VU (sårbar) Fugl 
Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 
Havellea Clangula hyemalis NT (nær truet) Fugl 
Svartanda Melanitta nigra NT (nær truet) Fugl 
Toppdykkera Podiceps cristatus NT (nær truet) Fugl 
Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 
Svartbak Larus marinus Ansvarsart Fugl 
Praktærfugl Somateria spectabilis Ansvarsart Fugl 

 
 
VERDIVURDERING NATURRESSURSER 
 
FISKERI OG HAVBRUK 
 
Det er ingen registrerte fiskeplasser, låssettingsplasser eller akvakulturområder i den sørlige delen av 
Byfjorden i Stavanger. Mattilsynet advarer på grunn av dels høye miljøgiftverdier i sjøbunn mot å spise 
fisk og annen sjømat høstet i havneområdet. 
 
Det er en fiskeplass for passiv redskap i Amøyfjorden, som overlapper i sin vestligste del noe med 
influensområdet i sjøvann for tiltakene ved Ulnesgrunnen (grunne 1 og 2) og grunne 3. På fiskeplassen 
foregår det regionalt yrkesfiske etter pigghå, lyr og sei, og denne vurderes å ha middels verdi. 
Fiskeplassene for aktiv og passiv redskap i Kvitsøyfjorden nord for Byfjorden og rekefeltet sørøst for 
Byfjorden ligger utenfor influensområdet for de planlagte tiltakene. Matfiskanlegget Persholmen i 
Kjeøyosen nord i Byfjorden ligger mer enn 5 km fra tiltaksområdene og dermed også utenfor 
influensområdet i sjøvann. 
 
Gyteområder for fisk er i tillegg til å være en spesiell naturtype, også en viktig naturressurs (tabell 2). 
Gyteområdet for torsk, som inkluderer blant annet den sørlige delen av Byfjorden med tiltaksområdene, 
er vurdert av Fiskeridirektoratet som lokalt viktig (verdi C) og har dermed middels verdi.  
 

• Lokalt viktig gyteområde og aktiv regional fiskeplass har middels verdi for fiskeri og havbruk. 
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Figur 27. Registrerte naturressurser i sjø nær tiltaksområdene i Byfjorden i Stavanger. Hele Byfjorden 
er en del av et stort lokalt viktig gyteområde for torsk (lysegrå markering). En fiskeplass for passiv 
redskap i Amøyfjorden ligger marginalt i influensområdet i sjø for tiltakene ved de nordligste grunnene. 
Rekefeltet sørøst for Byfjorden er skjermet fra tiltakene.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER 
 
I den sørlige delen av Byfjorden er det særlig grunnene ved Tjuvholmen og Majoren med 
tareskogsområder (sukkertareskog) som er viktige beiteområder for fisk og dels rødlistede sjøfugl. 
Dermed er naturverdien ved grunne 4 (Tjuvholmen) og 7 (Majoren) høyest.  

 
Tabell 5. Oppsummering av verdier ved grunne 1-3 og 5-6 i Byfjorden i Stavanger.  

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 
Liten      Middels    Stor 

   Naturtyper Gyteområde for torsk. ----------------------- 
                      

Artsforekomster   Rødlistede sjøfugl, vanlig forekommende arter i sjø. ----------------------- 
                      

Fiskeri og havbruk Gyteområde for torsk og fiskeplass for passiv redskap i 
ytterkant av influensområdet i sjøvann.  

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

 
Tabell 6. Oppsummering av verdier ved grunne 4 (ved Tjuvholmen) og grunne 7 (ved Majoren) i 
Byfjorden i Stavanger. 

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 
Liten      Middels    Stor 

    Naturtyper Gyteområde for torsk, sukkertareskog (VU). ----------------------- 
                                  

Artsforekomster   Rødlistede sjøfugl og høyt artsmangfold i sukkertareskog. ----------------------- 
                                  

Fiskeri og havbruk Gyteområde for torsk. ----------------------- 
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
I dette kapittelet er det innledningsvis foretatt en generell gjennomgang av mulige virkninger for 
tiltakene, der det er skilt mellom anleggsfase og driftsfase etter ferdigstilling av prosjektet. Dernest er 
det også vurdert hvordan utviklingen vil bli i områdene uten de aktuelle tiltakene, det såkalte 0-
alternativet. Så er det foretatt en områdevis gjennomgang av virkning og konsekvens av de ulike 
tiltakene.  
 
FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
Denne vurderingen 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 er vurdert som ”godt” for de tema som er omhandlet i denne vurderingen (§ 8). 
”Kunnskapsgrunnlaget” er både kunnskap om artene sin bestandssituasjon, naturtypene sin utbredelse 
og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Grunnlaget er godt nok til at "føre-var-prinsippet" 
ikke kommer til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). Denne vurderingen har også vurdert tiltaket i 
forhold til samlede belastning på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdene (§ 10).  
 
GENERELLE VIRKNINGER AV TILTAKENE 
 
Ofte ser en at de største virkningene for marint miljø vil være i anleggsfasen, der virkningenes 
influensområde kan være relativt stort. Aktuelle virkninger i anleggsfasen er: 

a)  Anleggstrafikk og tilhørende støy i områdene 
b)  Aktivering av stedegne finsedimenter og risiko for spredning av finstoff og eventuelle miljøgifter 
c)  Skader ved undervannsprengninger 

 
I anleggsfasen vil støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet (a) kunne virke forstyrrende på 
faunaen i influensområdene. Særlig gjelder dette for vandrende eller gytende fiskeslag og sjøfugl i 
hekke- og yngleperioden (april-juli).  
 
Ved mudring eller sprenging av grunner kan stedegne finsediment aktiveres med risiko for spredning 
av finstoff og eventuelle miljøgifter (b). Spredning av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, og 
kan føre til generell redusert biologisk produksjon både ved nedslamming av områder og også redusert 
sikt (Brekke 2014). Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare for skade på fisk. I 
tillegg vil steinstøv og sprengstoffrester kunne påvirke makroalge- og taresamfunn negativt, siden de er 
følsomme for sedimentasjon. Nedslamming kan redusere festet til algene og hindre spiring av rekrutter. 
Der er foretatt en oppsummering av bunnforhold og forurensing for hvert område med planlagt utdyping 
i Byfjorden i Stavanger (Multiconsult 2016a). 
 
Undervannsprenginger (c) vil kunne gi skader på livet i nærheten av sprengningsstedet. Trykkbølgene 
som dannes ved sprengning består av en primærbølge som etterfølges av sekundærbølger. Det 
produseres store mengder gass som først skyver vannet til side, og deretter tar deler av vannet med seg 
mot overflaten. Eksperimenter har vist at ved sprengninger der ladningene er plasserte i de åpne 
vannmassene, vil stigetiden ved sprengningen være i størrelsesorden mikrosekund (milliondels sekund), 
og det er lite som skjermer for sjokkbølgen. Ved en ladning på 100 kg, vil 1% av fisken kunne dø i en 
avstand på en km fra sprengstedet, mens avstanden for 1% dødelighet teoretisk er 800 meter for 
ladninger på 25 kg (Yelverton mfl. 1975). 
  
Skadeomfanget er imidlertid betydelig redusert ved sprenginger i fast grunn, for eksempel ved utdyping 
av grunner eller tunnelsprenging. Her vil sprengning skjer med ladninger som er innelukket i borehuller, 
noe som reduserer trykket som oppstår til mindre enn 10 % av tilsvarende trykk ved detonering i vannet. 
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I tillegg reduseres trykket ved bruk av mindre ladninger som detoneres som intervallopptenning. På 
denne måten kan den direkte skadepåvirkningen reduseres til noen få meter rundt sprengningsstedet. En 
mer detaljert oversikt over virkninger av undervannssprenging på fisk ble utarbeidet i sammenheng med 
et annet prosjekt i vår 2016 av Multiconsult (Multiconsult 2016b). 
 
For driftsfasen vil det være andre virkninger, der disse er sentrale:  

d)  Arealbeslag/tap av leveområde i selve tiltaksområdene 
e)  Effekter av endrete strøm- og vannutskiftningsforhold 

 

0-ALTERNATIVET  
Konsekvensene av planlagte tiltak skal vurderes i forhold til den framtidige situasjonen i det aktuelle 
området, basert på kunnskap til utviklingstrekk i regionen, men da uten det aktuelle tiltaket. Vi er ikke 
kjent med at det foreligger andre planer for disse aktuelle områdene. 
 
Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger, og eventuell «global 
oppvarming» vil kunne føre til mildere vintre og våtere klima på Vestlandet. Havtemperaturen har vist 
en jevn økning de siste årene, selv om målinger viser at temperaturene også var nesten like høye på 
1930-tallet. Havforskningsinstituttet har målt temperaturen en rekke steder, og siden 1990 har 
temperaturen langs Norskekysten økt med 0,7 grader. Det blir konkludert med at 0,5 grader skyldes 
global oppvarming (Aglen mfl. 2012). Det er imidlertid store naturlige variasjoner i havtemperaturene, 
og det er vanskelig å forutse omfanget av hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperaturen.  
 
En fortsatt økning i sommertemperatur i vannet langs kysten, vil sannsynligvis kunne medføre store 
endringer i utbredelse av flere marine arter. Trenden fra de siste tiårene, der f.eks. bestanden av 
sukkertare langs Vestlandskysten stedvis har hatt en variabel rekruttering og periodevis dramatisk 
nedgang, samt en økning av sørlige rødalgearter, vil sannsynligvis fortsette. I et lengre perspektiv vil 
klimaendringer ved økt temperatur kunne ha liten negativ virkning for marint biologisk mangfold.  
 
Det er ikke ventet noen særlig endring for fiskeri og havbruk utover det som gjelder generelt for marint 
naturmangfold, men det kan ikke utelukkes at økende temperaturer kan ha en negativ virkning for flere 
fiskeslag sin gytesuksess på våre breddegrader.  
 
Kunnskapen om negative virkninger på marint naturmangfold forårsaket av klimaendringer er begrenset 
og usikker, og i sammenheng med dette tiltaket vurderes det at vil 0- alternativet ikke ha en negativ 
virkning på marint naturmangfold og fiskeri og havbruk.  
 
0-alternativet vil medføre «ubetydelig» konsekvens» (0) for marint naturmangfold og fiskeri og havbruk. 
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 
NATURTYPER I SALTVANN  
 
Tiltakene vil berøre vanlige naturtyper i sjø, og i ulik grad den spesielle naturtypen større 
tareforekomster. Gyteområdet for torsk vil kunne lokalt bli noe negativt påvirket på grunn av tap av 
yngelområder på grunnene. Bløtbunnsområder i strandsonen og ålegraseng registrert i 
Byfjorden/Stavanger havn ligger mer enn 500 m fra grunnene som er utredet for utdyping, godt skjermet 
i den nordligste delen av og det er lite sannsynlig at utdyping av grunner i farleden påvirker disse 
områdene.  
 
Tiltakene ved grunne 1, 3, 5 og 6 vil fjerne hele algesamfunnet på grunnene, inkludert den spredte 
tareforekomsten, utdypingen til rundt 15 m dyp vil føre til en total forandring av habitater på lokalitetene. 
Ved grunne 2 (Ulnesgrunne øst) vil tiltakene redusere arealet egnet for sukker- og stortarevegetasjon til 
omtrent 50 % av det nåværende arealet. Ingen spesielle naturtyper ble registrert her, og virkningen 
vurderes som liten til middels negativ. 
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• Middels verdi og liten til middels negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for 

naturtyper i saltvann ved grunne 1- 3, 5 og 6. 
 
Ved Tjuvholmen er tiltaket i tareskogsområdet lite og vil berøre mindre enn en tiendedel av tareskogen. 
 

• Stor verdi og liten virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i saltvann ved grunne 
4 ved Tjuvholmen. 

 
Den registrerte tareskogforekomsten (A-verdi) Majorskjæret ved Majoren vil bli direkte påvirket av det 
planlagte tiltaket. Tiltaket vil fjerne om lag 50 % av tareskogforekomsten rundt Majorskjæret og 
vurderes å ha middels negativ virkning. Tiltaket vil resultere i en mer eller mindre bratt fjellskråning 
ned til ønsket dyp og et fjellplatå på 16-17 m dyp. Området vil dermed ikke være egnet for reetablering 
av tareskog, men vil etter en etableringsfase av 5-10 år trolig være begrodd med diverse filtrerende 
fastsittende dyr og alger (mest rødalger).  
 

• Stor verdi og middels negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for naturtyper i saltvann 
ved grunne 7 ved Majoren/Majorskjæret. 

 
 
ARTSFOREKOMSTER  
 
Den marine faunaen og floraen ved tiltaks- og influensområdene i Stavanger Havn er dominert av 
vanlige arter. Når det kommer til sjøfugl, er Tjuvholmen og Majoren spesielt viktig som hekke-, beite- 
og overvintringsplass for flere rødlistede arter av sjøfugl.  
 
I selve tiltaksområdene vil dyr- og algesamfunnet fjernes. Det kan forventes at organismesamfunn i 
utdypingsområdene vil være reetablert etter rundt 10 år, med noen arter som koloniserer områdene innen 
noen få måneder og noen arter som trenger mer tid og er avhengig av at andre arter etablerer seg først. 
I tillegg vil artssammensetningen være forskjellig fra den opprinnelige. Toppene av grunnene ligger på 
mellom 2 m og 8 m dyp og de grunneste områdene er dominert av algesamfunn. Ved en utdyping til 
14,3 m dyp vil det være kun en liten del av de lokale algearter som vil finne lysforhold som er egnet for 
en re-etablering. Områdene vil derimot være godt egnet for rødalger som trives på dypt vann og 
fastsittende og filtrerende dyr som finnes på lignende substrat og dybdeforhold i tilgrensede områder. 
Fastsittende dyr og rødalger blir etter hvert kolonialisert av andre fastsittende og mobile dyr.  
 
Tiltakene vil ikke påvirke hekkeplasser for rødlistede sjøfugl. En reduksjon av forekomsten av vanlige 
arter virvelløse dyr i sjø, som for eksempel muslinger, snegl og flerbørstemark, vil ha en indirekte 
negativ virkning på sjøfugl som beiter på disse. På lang sikt vil tiltakene dermed føre til et noe redusert 
og endret næringsgrunnlag for sjøfugl i området fordi utdypingen fører til fjerning av 
gruntvannsområder rik på virvelløse dyr og småfisk. Tiltaksområdene ved grunnene 1-6 er imidlertid 
relativt små og virkningen av tiltakene på rødlistede arter av sjøfugl er vurdert som liten negativ. 
 

• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for artsforekomster ved 
grunnene 1-3 og 5-6.  
 

• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for artsforekomster i ved 
grunne 4 (Tjuvholmen).  

 
Tiltakene på grunne 7 omfatter et relativt stort gruntvannsområde som trolig er viktig som beiteplass for 
sjøfugl, selv om en stor del av fødeinntaket til fuglene som bruker Majoren og Majorskjæret som hvile- 
og hekkeplass, også foregår i andre områder. Det er noe usikkerhet knyttet til viktigheten av beiteplass 
for tilhørende sjøfugl og tar dermed ”føre var-prinsippet” i bruk og tiltaket vurderes å kunne medføre 
middels virkning for artsforekomster ved Majoren. 
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• Stor verdi og middels negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for artsforekomster ved 

Majoren.  
 
FISKERI OG HAVBRUK 
 
Tiltaksområdene for utdyping og tilhørende influensområder på sjøbunn ligger i et område utenfor 
kommersiell fiske. Mattilsynet fraråder inntak av fisk, krepsdyr og annen sjømat fra havneområdet i 
Stavanger, grunnet dels høye verdier av miljøgifter i sedimentet. Fiskeplass i Amøyfjorden vil ikke bli 
påvirket av tiltakene. Gyteområdet for torsk vil kunne lokalt bli noe negativt påvirket på grunn av tap 
av yngelområder på grunnene. Utdyping av grunner vil ha liten negativ virkning på fiskeri og havbruk.  
 

• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for fiskeri og havbruk i 
utdypingsområdene (grunne 1-7).  

 
 
OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER  
 
Virkninger på marint naturmangfold samt fiskeri og havbruk i driftsfasen av tiltakene i Byfjorden i 
Stavanger og konsekvenser for disse deltemaene er oppsummert i tabell 7-9. 
 
Tabell 7. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av driftsfasen ved utdyping av grunne 
1 -3 og 5-6 i Byfjorden i Stavanger. 

Fagtema Verdi 
Liten      Middels     Stor 

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

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

 

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

Liten negativ (-) 

Artsforekomster 
----------------------- 
                    

 

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

 
Liten negativ (-) 

Fiskeri og havbruk 
----------------------- 
                    

 

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

 
Liten negativ (-) 

 
Tabell 8. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av driftsfasen ved utdyping av grunne 
4 (ved Tjuvholmen) i Byfjorden i Stavanger. 

Fagtema Verdi 
Liten      Middels     Stor 

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

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

 

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

Liten negativ (-) 

Artsforekomster 
----------------------- 
                    

 

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

 
Liten negativ (-) 

Fiskeri og havbruk 
----------------------- 
                    

 

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

 
Liten negativ (-) 
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Tabell 9. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av driftsfasen ved utdyping av grunne 
7 (ved Majoren) i Byfjorden i Stavanger. 

Fagtema Verdi 
Liten      Middels     Stor 

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

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

 

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

stor negativ (---) 

Artsforekomster 
----------------------- 
                                  

 

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

 

middels til stor 
negativ (--/---) 

Fiskeri og havbruk 
----------------------- 
                   

 

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

 
Liten negativ (-) 

 
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
Anleggsarbeidet inkluderer sprenging og en rekke andre tiltak som medfører støy og dermed kan virke 
forstyrrende på sjøfugl som oppholder seg på holmene og på vannet. Fugl vil vanligvis forflytte seg 
under anleggsperioden og på denne måten omgå skader. Det er imidlertid flere arter av rødlistede fugl 
som mulig hekker på Tjuvholmen og Majoren og som kan forstyrres av tiltakene i hekkeperioden (15. 
april - 1. august). 
 
Partikkelspredning under mudring og sprenging er på grunn av det relativt grove sedimentet 
(sand/skjellsand) på grunnene forventet å være begrenset. I tillegg ligger grunnene i områder med 
relativt lav gjennomsnittlig og maksimal strømhastighet (Multiconsult 2014). Sand vil spres kun over 
korte distanser, mens finstoff, som kan ligge lengre nede is sedimentet i noen områder, vil spres over 
større arealer og dermed først og fremst mot dypereliggende bløtbunnsområder. Organismer på bløtbunn 
er tilpasset sedimentering og også de fastsittende organismer, som ble registrert på stein og blokker på 
de dypereliggende deler av grunnene, er lite sensitive i forhold til moderat nedslamming. Nærliggende 
tareskogsområder og algesamfunn kan ev. midlertidig bli påført et tynt slamsjikt, noe som vil være mest 
skadelig i den tidlige vekstperioden for sukkertare (vår og tidlig sommer). Det vurderes imidlertid som 
usannsynlig at finstoffmengdene som kan oppstå fører til nevneverdig skadevirkning. Ålegrasengen i 
Bangavågen ligger vel 500 m nordøst for tiltaksområdet, og vil i liten grad være utsatt for sprengstøv og 
annet finstoff fra tiltaket. Også de registrerte bløtbunnsområder i strandsonen (Bangavågen, Engøy, 
Grasholmen, Stavanger Brygge) er skjermet fra tiltakene og vil ikke påvirkes.  
 
Nivået av miljøgifter i sedimentet på grunnene er delvis målt som høyt, spesielt når det kommer til 
organiske miljøgifter (Multiconsult 2016a). Tiltaksområdet nord for Majoren fremstår som mest 
påvirket. Forurensing i Stavanger havn er et kjent problem, og spesielt bløtbunnsområdene er generelt 
belastet med miljøgifter. Planlagte tiltak vurderes å utgjøre ubetydelig risiko for ytterligere negativ 
virkning relatert til spredning av miljøgifter fra tiltaksområdene til de omliggende influensområder. 
 
Undervannsprengning kan føre til direkte skadevirkning på fisk i nærområdet (se paragraf om 
undervannssprenging i innledningen av kapittelet). I tillegg vil partikler som tilføres vannmassene i 
forbindelse med gjennomføring av tiltak kan potensielt påvirke fisk i området. Dette gjelder særlig 
finstoff/steinstøv fra sprengningen som kan være kantete og spisse. Mulige konsekvenser kan være 
irritasjon og sårskader på gjeller og vev, samt atferdsendring. Tiltaksområdene ligger i et stort 
gyteområde for torsk og spesielt torskelarver og -yngel kan påvirkes negativt. Mengden partikler som 
virvles opp anses ellers å være begrenset, slik at slike skader anses som mindre sannsynlige. Større yngel 
og voksen fisk kan forsøkes skremt bort i forkant av sprengningen, men dette vil være lite effektive når 
det kommer til larver og små yngel i perioden februar til juli. For mer om risiko og potensielle skader 
på fisk, inkludert risiko som følge av trykk- og lydbølger ved sprengning, henvises det til Multiconsult 
(2016b). 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med hen-
syn til marint naturmangfold ved utdyping av grunner i Byfjorden i Stavanger. 
 
Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en gjennomføre undervanns-sprenginger med tildekkete og 
reduserte ladninger som detoneres i intervall for å minimalisere skadelige virkninger. Fisk bør skremmes 
vekk fra tiltaksområdet ved sprenging av små ladninger i vannsøylen i forkant av sprengningsarbeid. 
Det bør monteres trykksensorer i vannet rundt utdypingsområdene for å kunne kontrollere at trykket fra 
sprengningene ikke er større enn forutsatt. Dersom det viser seg at sprengningene fører til høye verdier, 
bør sprengningsopplegget korrigeres. 
 
Anleggsarbeidet bør utføres utenom torskens gyteperiode, som er fra januar til april i disse farvann, samt 
utenom hekkeperiode for sjøfugl, som er fra april til slutten av juli. Ved å unngå sprenging før slutten 
av juli vil også vern av torskeyngel de første måneder etter klekking være sikret. I anleggsperioden vil 
det være hensiktsmessig å utføre arbeidet mest mulig sammenhengende, for å minske forstyrrelser og 
påvirkning over tid.  
 
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 
forurensning. 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).  
 
 
FELTREGISTRERING OG VERDIVURDERING 
 
Verdivurderingen er basert på foreliggende informasjon og feltundersøkelser. Feltarbeidet ble utført 
innenfor vekstsesongen for makroalger på to forskjellige tidspunkt (mai og august 2016). 
Feltregistreringen ble utført på lokalitets- og artsnivå, men rapportering av enkeltfunn av arter i 
rapporten er ikke utfyllende. Likevel er sannsynligheten liten for at mer detaljerte undersøkelser av 
delområdene vil endre vurderingene. Det var gode værforhold på alle feltdagene. 
 
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 påvirkning 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.  
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VEDLEGG 
 

Vedleggstabell 1. Koordinater for ROV-transektene ved områdene som ble kartlagt 26. mai 2016 i 
Byfjorden i Stavanger. Koordinater er registrert i henhold til data på videofilm.  
 

Transekt Start Slutt 
N Ø N Ø 

1 58 59.07546 005 42.70966 58 59.22783 005 43.00621 
2 58 59.30866 005 42.67410 58 59.01563 005 43.02326 
3 58 59.01280 005 43.15115 58 58.78065 005 43.67726 
4 58 58.74011 005 43.39753 58 58.94152 005 43.76299 
5 58 58.86916 005 43.85212 58 58.72432 005 43.60947 
6 58 58.88860 005 43.15504 58 58.99274 005 43.36313 
7 58 59.08220 005 42.84266 58 59.23694 005 43.12177 
8 58 59.34197 005 42.86230 58 59.24576 005 42.58661 
9 58 58.73699 005 43.96560 58 58.64380 005 43.71713 

 
 
Vedleggstabell 2. Artsliste grønn-, brun- og rødalger, samt makrofauna funnet ved 
strandsonestasjonene på Tjuvholmen og Majoren den 15. august 2016. 
 

 Majoren Tjuvholmen 
GRØNNALGER     
Chaetomorpha melagonium   2 
Cladophora rupestris 4 6 
Cladophora sp. 2 (2) 

C. cf. albida +   
C. sericea   2 

Codium fragile   2 
Prasiola sp. 4   
Ulva lactuca 2 2 
Ulva sp. (3) 3 

U. intestinalis 2   
U. linza 2   

Antall grønnalger 7 6 
      
BRUNALGER     
Chorda filum 3   
Chordaria flagelliformis   2 
Cladostephus spongiosus 2   
Dictyosiphon foeniculaceus +   
Dictyota dichotoma 2 2 
Ectocarpus sp. + + 
Elachista fucicola 2 2 
Fucus serratus 4 6 
Fucus spiralis   5 
Fucus vesiculosus 6   
Laminaria digitata 6 6 
Laminaria hyperborea   6 
Leathesia difformis   2 
Ralfsia sp. 2   
Saccharina latissima 5   
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Sargassum muticum 3 2 
Scytosiphon lomentaria   2 
Sphacelaria sp. 2 2 
Antall brunalger 13 12 
      
RØDALGER     
Ahnfeltia plicata 2 2 
Bonnemaisonia hamifera   3 
Callithamnion corymbosum 2 2 
Ceramium nodulosum 3 3 
Chondrus crispus 2 2 
Chylocladia verticillata 2   
Corallina officinalis 2 3 
Cruoria sp.   2 
Cystoclonium purpureum 2 2 
Erythrotrichia carnea +   
Heterosiphonia japonica +   
Hildenbrandia rubra 2 2 
Litothamnion sp. 4 6 
Lomentaria clavellosa + + 
Mastocarpus stellatus 4 4 
Membranoptera alata   2 
Palmaria palmata 2 2 
Phycodrys rubens 2   
Phyllophora  pseudoceranoides 2 2 
Phymatolithon sp. 4 3 
Polyides rotunda 2   
Polysiphonia fucoides 2   
Polysiphonia stricta   2 
Porphyra sp.   2 
Rhodomela confervoides 2 2 
Skorpeformende kalkalger (4) (5) 
Antall rødalger 20 19 

   

FAUNA     
Fastsittende (dekningsgrad):     
Botryllus schlosseri 1 2 
Dynamena pumila  2 
Electra pilosa 4 2 
Halicondria panicea  2 
Membranipora membranacea 3 4 
Semibalanus balanoides 3 4 
Spirorbis spirorbis 2 2 
Mobile/spredt (antall):     
Asterias rubens 2 2 
Carcinus maenas 1  
Gibbula cineraria 2 2 
Hyas araneus  1 
Littorina littorea  2 
Littorina obtusata  2 
Littorina saxatilis 2 2 
Patella vulgata 3 3 
Sycon sp.   2 
Antall dyr 10 15 
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Vedlegg 1. Tekniske spesifikasjoner for ROVen brukt for feltkartlegging (kilde: IMC Diving). 
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