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FORORD 
 
Kystverket Vest ønsker å utdype flere grunner i hovedleden i Frøysjøen sør for å forbedre sikkerheten 
av skipstrafikk. I sammenheng med de foreslåtte tiltakene ved grunnene krever Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane en kartlegging av naturmangfold og en utredning av virkninger og konsekvenser av tiltakene 
for naturmangfold og naturressurser i tiltaksområdet. Som underleverandør av Multiconsult har 
Rådgivende Biologer fått i oppdrag å utarbeide en konsekvensutredning for marint naturmangfold og 
naturressurser som omtaler de planlagte tiltakene. 
 
Rapporten bygger på informasjon fra både skriftlige og muntlige kilder, samt konkrete befaringer i 
tiltaksområdet utført den 2. juni 2016. I tillegg er videofilmer tatt i mai 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, som er M.Sc. i marin biologi.  
 
Rådgivende Biologer takker Kystverket Vest ved Martin Tveit for oppdraget og Multiconsult ved 
Øyvind Sivertsen for godt samarbeid under prosjektets gjennomføring. Vi takker også Christopher 
Lilletvedt ved IMC Diving og mannskapet om bord MS Alpha (IMC group) for god service. 
 
 

Bergen, 15. september 2016 
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SAMMENDRAG  
 
Todt, C. & M. Eilertsen. 2016. Gjennomseiling hovedleden Bremanger sør. Konsekvensutredning for 

marint naturmangfold og naturressurser. Rådgivende Biologer AS, rapport 2299, 35 sider, 
ISBN 978-82-8308-291-3. 

 
TILTAK I HOVEDLEDEN BREMANGER SØR 

Det er 15 grunner mellom Olaskjæret og Sørbotnen i den sørlige delen av Frøysjøen som utredes for 
utdyping til dybdekote -12,3 m. Sprengstein og løsmasser skal transporteres fra tiltaksområdene. 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG NATURMANGFOLD OG NATURRESSURSER 

Tiltaksområdene ligger i et regional viktig gytefelt for torsk, hyse og sild (B-verdi). Vengane 
naturreservat omfatter Olaskjærene som er i nærområdet til tiltakene. Det er flere arter av rødlistede 
sjøfugl som hekker i reservatet og generelt er reservatet viktig som hvile- og beiteområde for sjøfugl. 
Rognane naturreservat, også viktig for vern av sjøfugl, ligger i større avstand sørvest for 
tiltaksområdene. Ved Sørbotnen er det registrert tre områder med spesielle naturtyper: I Sørbottenvika 
er det registrert naturtypen brakkvannspoll (B-verdi), Pollen, som er registrert som fjord med naturlig 
lavt oksygeninnhold i bunnvannet (B-verdi), og Flatholmen, et lite område med naturtypen strandeng 
og strandsump sør i Pollen (C-verdi).  

Tiltaksområdene ligger i fiskeplass for passiv redskap (breiflabb, pigghå, piggvar). Det er flere 
fiskeplasser for aktiv redskap, inkludert 2 rekefelt, i 2-4 km avstand fra tiltaksområdene. Fiskeplassene 
er ikke verdivurdert. I hele Frøysjøen er det registrert høstefelt for tare og området er vurdert som et 
høyproduktivt tareområde med stor verdi. 

 

KARTLEGGING GJENNOMFØRT SOMMEREN 2016 

Marint naturmangfold ble kartlagt i juni 2016 med ROV langs 11 utvalgte transekter i tiltaksområdene 
og nærområdet (influensområdet) ved 15 grunner. Videofilmer fra dykkerundersøkelser på 
tiltaksområdene ble i tillegg analysert. 

De undersøkte tiltaksområdene omfatter generelt hardbunnsområder (steinblokker, mindre stein og noe 
fjell) med mindre områder av sediment (skjellsand). Det biologiske mangfoldet er vurdert som høyt på 
alle grunner. Tareskog med en høy andel stortare dominerte i dybdeintervallet 7-20 m på og mellom 
grunnene. Sukkertare forekom spredt ned til ca. 16 m dyp og sto tettest på 6-12 m dyp langs kystlinjen 
ved Sørbotnen. Også mesteparten av influensområdene er dekket med tareskog, men det er noen større 
områder med skjellsand, grus og pukk mellom grunnene, hvor det ikke var tare. I tiltaks- og 
influensområdet ble det avgrenset et areal med tareskog på vel 500 dekar. Skråningene ned mot dypere 
sjøbunn nord og sør for tiltaksområdene er dominert av skjellsand og steinblokker. Her ble det observert 
relativt lite fauna. På rundt 40-50 m dyp flater sjøbunnen ut og sedimentet er mer finkornet (fin sand og 
silt).  

 

VERDI, VIRKNING OG KONSEKVENS I DRIFTSFASEN 

Registrering av tareskog med et areal over 500 dekar havner innunder den spesielle naturtypen større 
tareskogforekomster (A-verdi). Større tareskogsforekomster i et regionalt viktig gyteområde for torsk, 
hyse og sild og 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. Samlet har artsforekomster stor verdi. 
Fiskeplasser for aktiv og passiv redskap i regionalt viktig gyteområde har stor verdi for fiskeri og 
havbruk. 
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Utdyping av grunnene fra 7 til 12,3 meter vil føre til en midlertidig reduksjon i forekomst av tareskog i 
sjøområdet og kan ha liten negativ virkning på marint naturmangfold knyttet til tareskog som blant annet 
beitende fugler og fiskeyngel. Tareskogen vil gradvis reetableres i tiltaksområdene og det vil ta opptil 
10 år før tareskogen er omtrent tilsvarende som før tiltakene. Virkningen til tiltakene i driftsfasen er 
derfor vurdert å være liten. 
 

• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for verneområder. 
• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i saltvann. 
• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for artsforekomster.  
• Stor 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 fiskelarver 
og -yngel er spesielt sårbare. Partikler fra sprenging kan være skadelige for fiskelarver også i mindre 
mengder. På grunn av lavt finstoffinnhold i sedimentet er ellers skadevirkninger på grunn av økt 
turbiditet i vannet (oppvirvling av sedimenter) vurdert å være begrenset. Konsentrasjon av miljøgifter i 
sedimentet på grunnene er lavt og spredning av anses ikke som problematisk. De registrerte områdene 
for spesielle naturtyper ved Sørbotnen ligger tilstrekkelig langt fra anleggsområdene og skjermet fra 
påvirkning. 

 

AVBØTENDE TILTAK 

Fordi tiltaksområdene ligger i gyteplass for torsk, hyse og sild, anbefales det å unngå anleggsarbeid i 
gyteperioden fra slutten av januar til slutten av april. Fisk i anleggsområdet bør skremmes bort ved små 
sprengladninger i forkant av sprengningsarbeid under vann. Det er ønskelig at anleggsarbeidet fører til 
minst mulig mekanisk skade på omliggende tareskog. 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 HOVEDLEDEN BREMANGER SØR  
 
Det er planlagt utdyping av 15 grunner (tiltaksområder) som ligger i relativt kort avstand til hverandre 
mellom Sørbotnen og Olaskjæret i Frøysjøen, sør for øyene Frøya og Bremanger (figur 1). Grunnene er 
mellom 7,5 og rundt 11 m dype og skal utdypes ved mudring og sprenging til dybdekote -12,3 m. 
Løsmassene skal transporteres vekk fra området. Deponering av løsmassene er ikke utredet i denne 
rapporten.  
 

 
 
Figur 1. Grunnene som er under utredning for utdyping (markert med røde sirkler) i hovedleden 
Bremanger sør. To grunner i området ble lagt til senere (se figur 6). Kilde: Kystverket, mai 2016.  
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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 litteratur og søk i nasjonale databaser, på videoopptak 
av tiltaksområdene tatt vha. dykker (feltarbeid gjennomført av Multiconsult ved Øyvind Sivertsen den 
20. mai 2016), samt ROV(videokartlegging) transekter i tiltaks- og influensområdet utført av Christiane 
Todt (Rådgivende Biologer) den 2. juni 2016.  
 
Hovedformålet var å kartlegge spesielle naturtyper, artsforekomster og nøkkelområder for arter og andre 
områder av interesse. Kart over kartlagte områder med ROV, samt tilhørende koordinater for transektene 
er vist i figur 2, og vedlegg 1 og 2. Det var gunstige værforhold under befaringene, med økende vind, 
men gode lysforhold under ROV-undersøkelsen. 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 den 2. juni 2016 med ROV i samarbeid med IMC Diving 
(Bergen) ombord fartøyet MS Alpha. Det ble benyttet en Argus Rover ROV. Vedlegg 3 inneholder 
detaljert teknisk informasjon Argus Rover ROV. Systemet lagrer fortløpende posisjon, dybde, dato og 
tid på videofilm. Opptakene er i farge og ble lastet ned som VLC media filer (bildefrekvens 25 bilder 
per sekund). I tillegg ble det benyttet undervanns-videoer fra dykkerundersøkelser som Multiconsult 
gjennomførte ved tiltaksområdene (Frøy Vest AS, 20. mai 2016). 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. Observasjoner i 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 
beskrivelsessystemet NiN 2.0 (Naturtyper i Norge). Sedimenttype på de forskjellige delområdene er 
vurdert visuelt fra video-opptak og gjenspeiler da kun overflatesedimenter.  
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Figur 2. Grunnene som er under utredning for utdyping (røde felt) og planlagte transektforløp med 
ROV i tiltaks- og influensområdet. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no 

 

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 planprosessen.  
 
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 
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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). 
 

 
 

 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). 
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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). Vurdering av artsforekomster følger Norsk rødliste for arter 
(Henriksen & Hilmo 2015) og Norsk svartliste for fremmede arter (Gederaas m. fl. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Verneområder 
Naturmangfoldloven kap. 
V  

Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 
naturfaglige verdier  
 

Verneområder (nml §§ 35, 
37, 38 og 39) 
 

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. 

http://www.artsdatabanken.no/
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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 og opp til 3-4 km fra influensområdet, og vil avhenge av strøm- og 
utskiftningsforhold. Influensområdene på sjøbunn for tiltaksområdene ved grunnene i Frøysjøen er 
avgrenset til omtrent 150 m rundt tiltaksområdene og vil til en viss grad overlappe. Influensområdet for 
fiskeri og havbruk er satt på ca. 2 km fra tiltaksområdet. Registrerte viktige naturtyper er diskutert hvis 
de befinner seg innen en avstand av 3 km fra tiltaksområdene. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Tiltaksområdet ligger i den sørøstlige delen av Frøysjøen, sør for øyene Frøya og Bremanger, (figur 5). 
De dypeste delene av fjordarmen ligger vest for holmene Vengane og Rognane og her er fjorden opp til 
250 m dyp. Øst for holmene er fjorden mye grunnere, mellom 40 og 70 m dyp der flere grunner er spredt 
over området. En undersjøisk fjellrygg forbinder Olaskjærene, to holmer sør for Vengane, med 
Sørbotnen på fastlandet. I denne ca. 1 km brede passasjen er det flere grunner som er mellom 8 og 11 m 
dype (figur 6). Sjøbunnen mellom grunnene ligger på 15-20 m dyp. Området er noe skjermet mot åpent 
hav, men er relativt utsatt mot vind fra nord, nordvest og sør. Hovedstrømretningen i området er mest 
trolig nordlig og overflatestrømmen omtales som moderat (det foreligger ingen strømmålinger). 
 

 
 
Figur 5. Oversiktskart som viser tiltaksområdene i Frøysjøen mellom Olaskjærene (Vengane) og 
Sørbotnen (markert i rødt). Grønne omriss viser til naturreservatene Vengane og Rognane. 
Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no 
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Figur 6. Lokalisering av grunne 1-15 utredet for utdyping mellom Olaskjærene og Sørbotnen. 
Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no 
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VERDIVURDERING MARINT NATURMANGFOLD 
 
BESKRIVELSER AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDER 
 
Tiltaksområder 
Sjøbunnen på grunnene i dybdeintervallet for utdyping (ned til ca. 12,5 m dyp) består mest av 
steinblokker og mindre stein, samt små områder med skjellsand (figur 7). Et noe større skjellsandområde 
ble registrert ved grunne 3, ellers var det en del skjellsand på skråningene dypere enn 13 m og mellom 
grunnene (se beskrivelse av influensområder). Det finnes noe fast fjell på flere av grunnene. Plante- og 
dyresamfunn på steinblokker og fast fjell var like.  
 

 
 

 
 

Figur 7. Bunnforhold i tiltaksområdene. Øverst: Grunne 7; steinblokker og mindre stein med spredt 
stortare. Nederst: Grunne 3; sandbunn med spredt sukkertare og andre makroalger. Bilder fra 
dykkervideo. 
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Figur 8. Artsforekomster i tiltaksområdene ved ROV-kartlegging. Øverst. Tett stortareforekomst på 
grunne 6, 11 m dyp. Nederst. Stor- og sukkertare på grunne 4, 12 m dyp. 
 
Flora og fauna i tiltaksområdene er dominert av stortare (Laminaria hyperborea) og i litt mindre grad 
av sukkertare (Saccharina latissima) (figur 8 & 10). Stilkene og eldre blader av stortare er tett begrodd 
med epifyttiske alger og virvelløse dyr. Blant de mest vanlige algene var det rødalger som søl (Palmaria 
palmata), draugfjær (Ptilota gunneri), fagerving (Delesseria sanguinea), og forskjellige arter av dokke 
(Polysiphonia spp.) og rekeklo (Ceramium spp.). Det var også tette bestander av filtrerende dyr, som 
mosdyr (bl.a. membranmosdyr – Membranipora membranacea og den svært vanlige arten Electra 
pilosa), hydroider, posthornmark (Spirorbis sp.) og sjøpunger på taren. Mellom tareplantene var store 
deler av hardbunnen dekket med skorpedannende rødalger (mest vorterugl - Lithothamnion spp.), 
rødalgen sleipflekk (Cruoria pellita) og diverse mosdyr. Sjøstjerner, som korstroll (Asterias rubens) og 
rød solstjerne (Crossaster papposus) og rød kråkebolle (Echinus esculentus) var vanlige (figur 10). På 
områdene med sedimentbunn (skjellsand og grus) var det forekomster av brunalgen kjerringhår 
(Desmarestia sp.) som stedvis dekket større arealer (figur 7). Her ble det også observert rødspette (figur 
9) og leppefiskarter som blåstål og rødnebb.  
 

 
 

Figur 9. Rødspette på grunne 14, ca. 12 m dyp. Bilder fra dykkervideo. 
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Figur 10. Stor- og sukkertareforekomster på 8-10 m dyp i tiltaksområdene. Øverst: Grunne 3. Nederst: 
Grunne 1; detaljbilde med rød kråkebolle og diverse mosdyr, hydroider og rødalger på tarestilker og 
gamle blader. Bilder fra dykkervideo. 
 
Influensområdene omfatter de dypere delene av grunnene (dypere enn 12,5 m), sjøbunnen mellom 15 
og 18 m dyp mellom grunnene, skråningene nord og sør for tiltaksområdene ned til ca. 40 m dyp, og 
skråningene opp mot kystlinjen ved Sørbotnen og fjæresonen ved Olaskjærene, øst og vest for 
tiltaksområdene. Steinblokker og mindre stein, samt noe fjell, dominerer på og mellom grunnene. Sør 
for grunne 2 (mellom grunne 1 og 3) er det et større område med pukk. På skråningene i nord og sør er 
det vanlig med stein- og grus nær grunnene, mens ellers er det mest sedimentbunn (skjellsand). 
Sedimentet på større dyp (40-50 m) sørvest for tiltaksområdene var fin sand med en høyere andel finstoff 
enn i skjellsandområdene på eller rundt grunnene (figur11). Sør for grunne 3 observerte vi et område 
med stein, som så ut som det var relativt nylig deponert (figur 11). 
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Figur 11. Bunnforhold på dypt vann sør for tiltaksområdene. T.v. Bløtbunn på 47 m dyp sørvest for 
grunne 3. Bildet viser et sjøfjær. T.h. Deponert stein på 27 m dyp, sør for grunne 6.  
 
På skråningene ned fra grunnene og mellom grunnene var stortare dominerende art på hardbunn (figur 
12). Taren sto tett til moderat tett ned til 20 m dyp, men enkelte individer ble observert ned til 25-26 m 
dyp (figur 13). Sukkertare forekom spredt mellom stortare ned til rundt 16 m dyp, men det var enkelte 
mindre områder med tettere forekomster på de grunneste områdene (8-12 m dyp). Artssammensetningen 
av epifyttiske alger og dyr på eldre deler av tare (stilker og gamle blader) ned til 20 m dyp var omtrent 
tilsvarende som i tiltaksområdene, men andelen epifyttiske alger ble gradvis redusert med dybden, mens 
andelen fastsittende dyr (mosdyr, hydroider, sjøpunger) økte. På fjell og stein var det stedvis noe 
dødmannshånd (Alcyonium digitatum) og diverse sjøpunger, men ellers var det relativt få større 
filtrerende dyr. På ca. 30 m dyp ble det observert noen grupper små sjøanemoner (ikke nærmere 
artsbestemt) under små overheng på fjellbunn. Rød kråkebolle, korstroll, rød solstjerne, og diverse 
leppefiskarter, inkludert blåstål (figur 12), var vanlige i tare- og algesamfunnet. På sandbunn ble det 
observert flere rødspetter og på dypere blandingsbunn ble det registrert fisken brosme. 
 

 
 

Figur 12. Blåstål og rød kråkebolle nord for grunne 2, ca. 15 m dyp. Bilde fra dykkervideo. 
 
I området sørvest for tiltaksområdene var det mye skorpedannende rødalger på blokker og på pukkstein 
(figur 13) i dybdeintervallet 20-40 m. Mellom grunne 1 og Olaskjæret var det en del skjellsandbunn 
med kjerringhår (Desmarestia aculeata) og spredt sukkertare (figur 13). Mot skjæret dominerte igjen 
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stortare og sukkertare, og det var et belte med fingertare i øvre del av sjøsonen. Mot strandsonen ved 
Sørbotnen var det tette tareforekomster, og fra ca. 9 m og oppover dominerte sukkertare. Det var 
påfallende mye påvekst av trådformete grønnalger (trolig Cladophora spp.) på taren, også på de yngre 
delene av tareplantene (figur 13). 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figur 13. Bunnforhold og fauna i influensområdene til tiltakene. Øverst t.v. Stortare på 20 m dyp, sør 
for grunne 6. Øverst t.h. Spredt stortare på stor steinblokk på skjellsandbunn, 24 m dyp, sør for grunne 
6. Midten t.v. Skorpedannende rødalger på steinblokker sør for grunne 2, 35 m dyp. T.h. Pukk med 
skorpedannende rødalger sør for grunne 2, 30 m dyp. Nederst t.v. Skjellsandbunn med vanlig 
kjerringhår og sukkertare mellom Olaskjæret og grunne 1, 16 m dyp. T.h. Stor- og sukkertare med tett 
påvekst av trådformete grønnalger på 7 m dyp ved Sørbotnen. 
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VERNEOMRÅDER 
 
Vengane naturreservat (figur 14) ligger omtrent 150 m rett nordvest for tiltaksområdet. Naturreservatet 
består av flere holmer og skjær og omliggende sjøområder (622 daa), og ble i 1993 først og fremst 
opprettet for vern av sjøfugl (se mer detaljert beskrivelse under artsforekomster). Verneområder i 
henhold til naturmangfoldloven § 37 vurderes å ha stor verdi. Rognane naturreservat ligger rundt 2 km 
sørvest fra tiltaksområdene. Også dette området, som omfatter 129 daa, har siden 1993 vært et 
sjøfuglreservat. Reservatene inngår i Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt overvåkingsprogram for 
fugl (hekkefugltelling). 
 

• Naturreservat Vengane og Rognane har stor verdi. 
 
NATURTYPER I SALTVANN  
 
Det er registrert et gytefelt for torsk, hyse og sild i Fiskeridirektoratets database (kart.fiskeridir.no) som 
overlapper med tiltaksområdene (figur 14). Gytefeltet Husefest er registrert som en regionalt viktig og 
har stor verdi (B-verdi). I Frøysjøen, omtrent 3,5 km nordvest for tiltaksområdene, ligger et gytefelt som 
er vurdert å være utenfor influensområdet i sjø. 
 

 
 
Figur 14. Gytefelt (brun skravering) og naturreservater (grønt omriss) i tiltaks- og influensområdet (rød 
trekant) og nærområdet i Frøysjøen. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 
 
I Naturbase er det registrert flere viktige naturtyper (kart.naturbase.no). Ved Sørbotnen, i Sørbottenvika, 
er det registrert en brakkvannspoll som ligger rundt 500 m øst for grunne 13. Brakkvannspollen er liten, 
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grunn og omgitt av strandeng (areal 74 daa). Området er vurdert a være viktig (B-verdi) fordi det er et 
uvanlig lite påvirket og intakt brakkvanns- og havstrandmiljø (figur 15). Brakkvannspollen ved 
Sørbotnen har stor verdi.  
 
Ved Botnane, østsørøst for tiltaksområdet er det et lite tersklet basseng; Pollen. Pollen er registrert som 
naturtypen fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet. Pollen er vurdert som viktig (B-
verdi) og har stor verdi. Innerst i Pollen er det under lokalitetsnavnet Flatholmen registrert et lite område 
med naturtypen strandeng og strandsump som er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) og har middels 
verdi. 
 

 
 
Figur 15. Registrerte marine naturtyper i tiltaks- og influensområdet (rød trekant). 1. Sørbotnen – 
brakkvannspoll; 2. Botnane – oksygenfattig fjord; 3. Flatholmen – strandeng og strandsump. 
Kartgrunnlag: kart.naturbase.no. 
 
Verdivurdering fra naturtypekartleggingen gjennomført sommeren 2016 er omtalt i følgende avsnitt. 
 
Tiltaksområdene ligger i et stort område med tareskog. Nedre voksegrense for tareskog var rundt 20 
meters dyp. Arealet av tareskog i tiltaks- og influensområdet er avgrenset til vel 500 daa (figur 16). I 
tillegg er det i nærområdet (mest langs land) omfattende områder som er egnet habitat for 
tareskogforekomster, som er ikke kartlagt. Tareskogsforekomster over 500 daa faller innunder den 
spesielle naturtypen større tareskogforekomster (DN Håndbok 19-2007) og er svært viktig (A-verdi). 
Større tareskogsforekomster i tiltaks- og influensområdet har stor verdi.  
 
Tareskogen har utformingen «tareskog med innblanding av andre tarearter», I0102, etter DN Håndbok 
19. Langs land ved Sørbotnen er det sukkertareskog, som er en rødlistet naturtype i rødlistekategori VU 
(sårbar i økoregionen Nordsjøen). Det er mindre arealer med skjellsand mellom grunnene, dels også på 
grunnene. Områder med en slik blanding av tareskog og skjellsand er kjent for et spesielt høyt mangfold 
av dyr- og algearter. Tareskog er et viktig område for næringssøk, yngelområde og skjulested og blir 
spesielt viktig i sammenheng med gytefeltet Husefest som er registrert for hele tiltaksområdet og 
sørover. 
 

• Forekomst av flere spesielle naturtyper i tiltaks- og influensområder gir stor verdi for 
naturtyper i saltvann. 
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Figur 16. Avgrenset areal for naturtype større tareskogsforekomster ved tiltaksområdene i Frøysjøen 
(Rådgivende Biologer, sommer 2016). Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 
 
 
ARTSFOREKOMSTER  
 
Marine arter 
Det er ingen rødlistede marine arter eller ansvarsarter registrert i tiltaks- eller influensområdene mellom 
Olaskjæret og Sørbotnen, men artsmangfoldet tilknyttet tareskogsforekomster er spesielt høyt og har 
liten til middels verdi.  
 
Av fremmede arter i Norge som er inkludert i Norsk svartliste for arter (Gederaas m.fl.2012) ble det 
observert rødalgen strømgarn (Dasya baillouviana; LO - lav risiko) som enkeltfunn. Det er imidlertid 
vanskelig å identifisere algearter fra videoopptak med sikkerhet. Observasjonen ble gjort på rundt 20 m 
dyp, noe som er utypisk for arten, samt at arten er noe uvanlig så langt nord. Derfor blir funnet her 
rapportert med forbehold.  
 

• Artsforekomster i saltvann har liten til middels verdi. 
 

 
Sjøfugl 
 
Det er ikke registrert observasjoner av rødlistede sjøfugl i Naturbase eller i Artsdatabankens Artskart 
(2006-2016) i tiltaks- og influensområdet. 
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Vengane og Rognane er naturreservater opprettet i 1993 der hensikten er vern av sjøfugl. Faktaark fra 
Naturbase lister de rødlistede artene ærfugl, fiskemåke, svartbak, makrellterne og rødnebbterne som 
hekkende sjøfugl på Vengane og Rognane, se tabell 3. Terner har på åttitallet hekket med omtrent 35 
par på Vengane og 40 par på Rognane, men har ikke blitt registrert der siden 1984. De siste publiserte 
observasjonene av hekkende ærfugl er fra 2004/2005. Mellom årene 1994 og 2007 gikk hekkebestanden 
av rødlistede arter på Rognane ned fra 20 ærfugl og 10 par svartbak til 1 par svartbak (Larsen 2007). 
Mellom 2004 og 2012 er det registrert mellom 4 og 8 par svartbak og 2 par fiskemåke i 2010 og 2011 
(Larsen 2012). Også på Vengane har det vært en nedgang av antall og artsdiversiteten av hekkende 
rødlistede sjøfugl siden 80-tallet. Mellom 2004 og 2012 har det vært en relativt stabil hekkebestand av 
svartbak med mellom 40 og 96 par (siste telling i 2012), mens antall hekkende par av fiskemåker har 
vært gjennomgående lavt (7-9 par) (Larsen 2012). Teist har blitt observert flere ganger, men det er ikke 
bekreftet at arten hekker på Vengane eller Rognane. 
 
Verdivurderingen tar utgangspunkt fra siste sjøfugltelling i 2012 hvor det er registrert flere rødlistede 
arter og ansvarsarter som bruker grunnene som beiteplass. Olaskjærene, som en del av Vengane 
naturreservat, er spesielt viktig som hvile-, beite- og eventuelt hekkeplass for flere rødlistede arter av 
sjøfugl (figur 17). Sjøfugl i området har stor verdi. 
 

 

 
 
Figur 17. Olaskjæret er en del av Vengane naturreservat og blir brukt av hvile- og beiteplass av diverse 
sjøfugl. 
 
 
Tabell 3. Rapporterte rødlistearter og ansvarsarter med tilknytting til strand og sjø i henhold til 
Fylkesmannen i Rogaland sin sjøfugltelling fra 2012. Ansvarsart = arter med forekomst i Norge med 
mer enn 25 prosent av europeisk bestand. 
 
Art   Status Gruppe 
Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 
Svartbak Larus marinus Ansvarsart Fugl 
Teist Cepphus grylle VU (sårbar) Fugl 
Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 

 
• Artsforekomster for sjøfugl med flere registrerte rødlistede arter og ansvarsarter har stor verdi. 

 
Samlet er artsforekomster av marine arter og sjøfugl vurdert å ha stor verdi. 
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VERDIVURDERING NATURRESSURSER 
 
FISKERI OG HAVBRUK 
 
Tiltaksområdene ligger innenfor en fiskeplass for passiv redskap (Frøysjøen sør) med fiske etter 
breiflabb, piggvar og pigghå (figur 18). Også på fiskeplassen Frøysjøen, som ligger direkte tilgrensende 
mot sørvest, foregår det fiske med passiv redskap, men her også etter torsk, lyr og sei. I tillegg melder 
Flora fiskarlag inn garnsetting for lysing og brosme og teiner for sjøkreps i området. Det er flere 
fiskeplasser for aktive redskaper i området. Nord og vest for Vengane ligger fiskeplasser hvor det foregår 
fiske etter sei og rekefelt. Fiskeridirektoratets database inneholder ingen informasjon om verdi eller bruk 
av fiskeplassene, men på generelt grunnlag vil en vurdere at fiskeplasser i tiltaks- og influensområdet 
har middels verdi. 
 

 
 
Figur 18. Registrerte naturressurser i sjø nær tiltaksområdene i den sørlige delen av Frøysjøen. 
Gytefeltet for passiv redskap er delt i to forvaltningsområder, hvor kommunegrense er grensen mellom 
plassene Frøysjøen Sør og Frøysjøen. I tillegg er hele området registrert som tarefelt, som vist i fig. 27. 
 
Sjøområdet ved tiltaks- og influensområdet er i fiskeridirektoratets kartverk merket som høstefelt (80E) 
for tare (figur 19). Høsting av tare er kun tillatt i gitte felt fra 2-20 meters dyp hvert 5 år etter dagens 
forskrift. Naturreservatet Vengane og Rognane er åpent for taretråling utenom i perioden 1. april til 31. 
juli, når det er ilandstigningsforbud. I henhold til www.fylkesatlas.no/taretraaling (per februar 2015) er 
naturreservatet Vengane åpent for taretråling og Rongane er stengt for taretråling hele året (figur 19). 
Sone 80 E kan høstes etter dagens forskrift i perioden 1.9.2015 til og med 31.8.2016. Forslag til ny 
forskrift for tarehøsting i Sogn og Fjordane er sendt på høring (mars 2016), da dagens forskrift ikke 
regnes som bærekraftig i forhold til biologisk mangfold (bla. sjøfugl) tilknyttet tareskog (FM Sogn og 
Fjordane, uttale til høring). Fylkesmannen ønsker blant annet et høstingsintervall på mellom 8 og 10 år. 
Sjøområdet blir regnet som et høyproduktivt tareområde og er vurdert å ha stor verdi.  

http://www.fylkesatlas.no/taretraaling
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Figur 19. Oversikt over høstefeltet 80E i tiltaks- og influensområdet. Kartgrunnlag er hentet fra 
www.fylkesatlas.no/taretraaling. 
 
 
Gyteområder for fisk er i tillegg til å være en spesiell naturtype, også en viktig naturressurs. Gytefeltet 
Husefest overlapper med tiltaksområdene (figur 14). Her har Fiskeridirektoratet registrert en regionalt 
viktig gyteplass for torsk, hyse og sild (B-verdi). Området med tareskog er viktig som beiteplass for 
fiskeyngel.  
 

• Regionalt viktig gyteområde, tarehøstingsfelt og aktive fiskeplasser har stor verdi for fiskeri og 
havbruk. 

 
  

http://www.fylkesatlas.no/taretraaling
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OPPSUMMERING AV VERDIER 
 
Generelt er det store naturverdier i området, både for deltema verneområder, naturtyper, artsforekomster 
og fiskeri og havbruk. 
 
Tabell 4. Oppsummering av verdier ved grunnene utredet for utdyping i Frøysjøen sør.  

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 
Liten      Middels    Stor 

   Verneområder Verneområde for sjøfugl nær tiltaksområdet. ----------------------- 
                              

Naturtyper 

Gyteområde for torsk, hyse og sild (B-verdi); 
brakkvannspoll (B-verdi), fjord med naturlig lavt 
oksygeninnhold i bunnvannet (B-verdi), strandeng og 
strandsump (C-verdi), større tareskogforekomster (A-
verdi) 

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

Artsforekomster   Rødlistede sjøfugl, vanlig forekommende arter i sjø, men 
stort artsmangfold i tareskog 

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

Fiskeri og havbruk 
Gyteområde for torsk, hyse og sild (B-verdi), høstefelt 
for tare (A-verdi) og fiskeplass for passiv redskap i 
tiltaksområdet.  

----------------------- 
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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 de samlete belastningene 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 høye sedimenteringsrater. Nedslamming kan redusere festet til algene og hindre spiring 
av rekrutter. Der er foretatt en oppsummering av bunnforhold og forurensing i områdene for planlagt 
utdyping i Frøysjøen sør (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 
skje med ladninger som er innelukket i borehull, noe som reduserer trykket som oppstår til mindre enn 
10 % av tilsvarende trykk ved detonering i vannet. I tillegg reduseres trykket ved bruk av mindre 



 

Rådgivende Biologer AS                                                                                              Rapport 2299 
28 

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 er utarbeidet 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 0- alternativet ikke vil ha en negativ 
virkning på marint naturmangfold og fiskeri og havbruk.  
 
0-alternativet vil medføre «ubetydelig konsekvens» (0) for marint naturmangfold og naturressurser. 
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 
VERNEOMRÅDER 
 
Tiltakene vil ikke ha noen direkte virkning på hekke- og hvileplasser for sjøfugl på holmene og skjærene. 
Næringsgrunnlag for sjøfugl vil være midlertidig noe innskrenket, men ikke på lang sikt (se under 
virkning på artsforekomster). 
 

• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for verneområder. 
 
NATURTYPER I SALTVANN  
 
Utdyping av grunnene fra 7 m til 12,4 m vil fjerne tareskogen i tiltaksområdet, men fordi den observerte 
nedre voksegrense for stortare i influensområdet er på 20 m, vil tareskogen kunne etablere seg på nytt i 
de utdypede områdene. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til hvordan tettheten av tareskog vil 
reetableres, men feltbefaringer viste til tette forekomster ved 12 meters dybde og det tas utgangpunkt at 
det vil være tilfellet etter en eventuell utdyping av grunnene. Etablering av ny tareskog vil foregå over 
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en lengre periode etter tiltaket der det regnes at tareskogbestanden og det biologiske mangfoldet på 
grunnene vil være fullt utviklet etter omtrent 10 år. Artssammensetningen (stortare versus sukkertare) 
er ikke forventet å være betydelig forandret etter rekrutteringsperioden. 
 

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

 
ARTSFOREKOMSTER  
 
I selve tiltaksområdene vil dyr- og algesamfunn fjernes. Det kan forventes at tareskog og tilhørende 
artsmangfold i utdypingsområdene vil være reetablert etter rundt 10 år, med noen arter som 
kolonialiserer områdene innen noen få måneder og noen arter som trenger mer tid og er avhengig av at 
andre arter etablerer seg først. Artssammensetningen vil trolig være tilsvarende den opprinnelige etter 
rekrutteringsperioden.  
 
Tiltakene vil ikke påvirke hekke- eller beiteplasser for rødlistede sjøfugl. Midlertidig og opptil 10 år 
etter anleggsfasen vil det kunne være noe redusert og endret næringsgrunnlag, som fisk og virvelløse 
dyr, for sjøfugl i område og kan ha liten negativ virkning. Etter at tareskogen er fullstendig reetablert vil 
næringsgrunnlaget for fugl være tilsvarende som før tiltaket. 
 

• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for artsforekomster ved 
grunnene.  

 
FISKERI OG HAVBRUK 
 
Tiltakene vil på lang sikt forandre lite på næringsgrunnlag og yngelområder for fisk og skalldyr. 
Tiltakene vil føre til noe dårligere vilkår for fisk de første årene og opptil 10 år etter anleggsfasen. 
 

• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for fiskeri og havbruk 
ved grunne 1-15.  

 
 
OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER  
 
Virkninger på marint naturmangfold samt fiskeri og havbruk i driftsfasen av tiltakene i Frøysjøen sør 
og konsekvenser for disse deltemaene er oppsummert i tabell 4. 
 
Tabell 4. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av driftsfasen ved utdyping av grunne 
1-15 i Frøysjøen sør. 

Fagtema Verdi 
Liten      Middels     Stor 

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

Verneområder 
----------------------- 
                                    

 

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

Liten negativ (-) 

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

 

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

Liten negativ (-) 

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

 

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

 
Liten negativ (-) 

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

 

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

 
Liten negativ (-) 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
Anleggsarbeidet inkluderer mudring og 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 Vengane og Rognane som kan forstyrres av tiltakene i 
hekkeperioden (15. april - 1. august). 
 
Undervannsprengning kan føre til direkte skadevirkning på fisk i nærområdet (se paragraf om 
undervannssprenging i innledningen av kapittelet). Større yngel og voksen fisk kan forsøkes skremt bort 
i forkant av sprengningen, men dette vil være lite effektivt når det kommer til larver og små yngel i 
tareskogsområdet tilknytt gyteområdet 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). 
 
Sedimentanalyser av prøver fra grunnene har vist at sedimentet stort sett består av grove partikler og at 
andelen finstoff (silt og leire) og organisk materiale (TOC) er lav. Det var også lave konsentrasjoner av 
miljøgifter (tungmetaller og organiske gifter) i prøvene (Multiconsult 2016a), og det kan utelukkes at 
tiltakene fører til spredning av forurensing med miljøgifter.  
 
Partikkelspredning under mudring og sprenging er på grunn av det relativt grove sedimentet 
(sand/skjellsand) på grunnene forventet å være begrenset. Sand vil spres kun over korte distanser, mens 
finstoff, som kan ligge lengre nede i sedimentet i noen områder, vil kunne spres over større arealer, som 
inkluderer omliggende tareskog og dypereliggende bløtbunnsområder. Partikler som tilføres 
vannmassene i forbindelse med gjennomføring av tiltak kan potensielt påvirke fisk i området. Dette 
gjelder særlig finstoff/steinstøv fra sprengning, 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, hyse og sild, og spesielt larver og yngel kan påvirkes negativt. Mengden partikler 
som virvles opp anses ellers å være begrenset, slik at slike skader anses som mindre sannsynlige. I tillegg 
vil det være så gode strøm og utskiftingsforhold i området at partiklene raskt blir fortynnet og fraktet 
bort.  
 
Tare og makroalger er sårbare for nedslamming av finstoff og kan være skadelig eller forhindre 
rekruttering av alger i den tidlige vekstperioden (vår og sommer). Det vurderes imidlertid at mengden 
finstoff som kan oppstå er liten og som usannsynlig at de kan føre til nevneverdig skadevirkning på tare 
og algesamfunnet i tiltaksområdet. I hovedsak grovt sediment, samt svært gode strøm- og 
utskiftingsforhold i området fører til at eventuelle små mengder med finstoff som oppstår vil fortynnes 
og fraktes bort raskt.  
 
Anleggsarbeidet vil ikke påvirke de viktige naturtypene ved Sørbotnen og i Pollen. Eventuelt suspendert 
finstoff vil fortynnes og transporteres med strømmen mot nord og i ubetydelig grad inn mot Pollen. 
Naturtypen fjord med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet i Pollen er heller ikke følsomt overfor 
noe økt sedimentering av finstoff. Flatholmen strandeng og strandsump innerst i Pollen er godt skjermet 
fra tiltakene. Viktige naturtyper omfatter også brakkvannspollen Sørbotnen og strandenger og 
strandsump ved Pollen og i Sørbottenvika. Selve brakkvannspollen er godt skjermet fra tiltakene. Det 
er heller ikke sannsynlig at mengder av finstoff fra tiltakene blir transport inn i Sørbottenvika.  
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AVBØTENDE TILTAK 
 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med hen-
syn til marint naturmangfold og naturressurser ved utdyping av grunner i Frøysjøen sør. 
 
Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en gjennomføre undervanns-sprenginger med tildekket 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 justeres. 
 
Anleggsarbeidet bør utføres utenom gyteperioden for torsk, hyse og sild, som er fra slutten av januar til 
slutten av 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 fiskelarver og yngel 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.  
 
Med hensyn til vern av tareskogen bør uttak av sprengstein og løsmassene på grunnene skje slik at 
omringende tareskogsområder blir minst mulig forstyrret. Å holde omkringliggende tareskog mest 
mulig intakt vil hjelpe rekruttering av tare og andre organismer til tiltaksområdene. 
 
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Anleggsvirksomheten kan forårsake ulike typer for-
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 i mai og juni 2016 under gode værforhold. 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.  
 
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 
 

Vedlegg 1. Koordinater for ROV-transektene ved områdene som ble kartlagt 2. juni 2016 i Frøysjøen 
mellom Olaskjærene og Sørbotnen. Koordinater er registrert i henhold til data på videofilm.  
 

transekt start slutt 
N Ø N Ø 

1 61 43.18265 004 57.85022 61 43.54955 004 58.09821 
2 61 43.53957 004 57.99541 61 43.18598 004 57.76356 
3 61 43.17569 004 57.53089 61 43.48103 004 57.77858 
4 61 43.17954 004 57.38823 61 43.54459 004 57.69830 
5 61 43.26928 004 57.30425 61 43.52186 004 57.46147 
6 61 43.31994 004 57.21703 61 43.53252 004 57.34368 
7 61 43.43687 004 57.18383 61 43.56569 004 57.27473 
8 61 43.50952 004 57.18863 61 43.53349 004 57.08264 
9 61 43.29094 004 57.99675 61 43.27837 004 58.10582 
10 61 43.37013 004 58.01061 61 43.36703 004 58.05696 
11 61 43.45256 004 57.40379 61 43.41602 004 57.58242 

 
 

 
 
Vedlegg 2. Olexplott av undersøkelsesområdet med transektforløp. Posisjon av ROV er markert med 
gul strek, mens planlagt transektforløp er markert med blå linje. 
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Vedlegg 3. Tekniske spesifikasjoner for ROVen brukt for feltkartlegging (kilde: IMC Diving). 
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