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FORORD 
 

Sund kommune ønsker å regulere et areal for landbasert oppdrett på Øvre Golta og har engasjert 

Rådgivende Biologer AS til å utarbeide en konsekvensutredning for tiltaket. Rådgivende Biologer har 

tidligere utarbeidet en risikovurdering av forurenset sediment og en overordnet verdivurdering av 
naturtyper og spesielle artsforekomster på land og i sjø i tiltaksområdet og tilgrensende sjøområder (Todt 

mfl. 2016, rapport 2234).  

 
Denne konsekvensutredningen bygger på eksisterende informasjon og feltundersøkelser utført den 27. 

juni 2016 av Linn Eilertsen og Mette Eilertsen, Rådgivende Biologer AS. Linn Eilertsen er Cand. scient. 

i naturforvaltning og Mette Eilertsen er M. sc. i marin biodiversitet.  
 

Rådgivende Biologer AS takker Sund Kommune ved Gerhard Inge Storebø for oppdraget.  

 

 
Bergen, 21. november 2016 
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SAMMENDRAG  

 
Eilertsen, L. & M. Eilertsen 2016  

Konsekvensutredning av naturmangfold ved Golta, Sund kommune.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2330, 20 sider. ISBN 978-82-8308-304-0. 
 

TILTAKET 

Sund kommune ønsker å regulere et areal for landbasert oppdrett av kråkebolle på Golta. Landarealet er 

delvis opparbeidet. Tiltaket vil medføre nye arealbeslag på land og utfylling i sjø, samt beslag på bunnen 

for sjøvannsinntak og avløp med en form for rensing. Planområdet omfatter ca. 73 daa, derav ca. 48 daa 
på land og ca. 25 daa i sjø. 

 

DATAGRUNNLAG 

Rapporten er basert på eksisterende informasjon, samt befaring av tiltaksområdet den 27. juni 2016. 

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold vurderes som godt.   

 

VERDIVURDERING  

 

NATURTYPER PÅ LAND 

Ingen naturtyper etter DN-håndbok 13 er fra før registrert i influensområdet og det ble heller ikke 

registrert naturtyper på befaringen den 27. juni 2016. Det er heller ikke registrert rødlistete naturtyper. 

Naturtyper på land har liten verdi.  

 

NATURTYPER I SALTVANN 

Det er fra før registrert to verdifulle naturtyper i influensområdet; større tareskogforekomster og 
skjellsandforekomster (begge med B-verdi). Tareskogsforekomster er også registrert i delområde B, 

men arealet når ikke opp til B- eller A verdi etter DN handbok 19. Området vurderes likevel å ha liten 

til middels verdi på grunn av tette forekomster av sukkertare. Delområde C (ved Klubben) og D (bukt 

vest for Storeklubben) gis stor verdi fordi de inngår i naturtypen store tareskogforekomster. Naturtyper 
i saltvann har liten til middels verdi i delområde B og stor verdi i delområde C og D.  

 

ARTSFOREKOMSTER 
 

Flere rødlistede fuglearter er observert i influensområdet: Vipe (EN), storspove (VU), tyrkerdue (NT), 

stær (NT), havelle (NT), fiskemåke (NT), ærfugl (NT), lomvi (CR) og lunde (VU). Den nordvestre 

fjellveggen i tiltaksområdet er en mulig hekkeplass for fiskemåke (NT). Oter (VU) er sannsynlig 
forekommende i strandsonen. Det er ikke registrert marine rødlistearter i tiltaksområdet. 

Artsforekomster har stor verdi. 

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV DRIFTSFASEN 

NATURTYPER PÅ LAND  

 
Det er ikke registrert naturtyper på land og tiltaket vil ikke ha virkning for dette temaet.  Liten verdi og 

ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for naturtyper på land. 
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NATURTYPER I SALTVANN 

 
Utfylling i de tre delområdene (B-D) medfører arealbeslag i to verdifulle naturtyper. Virkningen av 

arealbeslagene i tareskog vurderes å være liten negativ på grunn av de generelt store forekomstene av 

tareskog i området. Tareskog vil også kunne reetableres på fylling i sjø. Arealbeslaget i 

skjellsandforekomster er minimalt og samlet vurderes tiltaket ved Golta å ha liten negativ virkning for 
naturtyper. Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i saltvann. 

 

ARTSFOREKOMSTER 
 

Det er registrert flere rødlistede fuglearter i influensområdet, men disse vil i hovedsak ikke bli påvirket 

av tiltaket. Unntaket er fiskemåke som ble registrert varslende ved den nordvestre bergveggen på 
befaringen i juni 2016 og som kan benytte denne som hekkeområde. Det planlagte tiltaket kan medføre 

arealbeslag i eller inntil denne bergveggen. Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ 

konsekvens (-) for artsforekomster. 

 
 

KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
 

Økt trafikk og støy kan forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og yngleperioden om våren. De fleste 
arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået, men noen arter, særlig større 

rovfuglarter, er svært følsomme for forstyrrelser. Eneste art som trolig hekker i området er fiskemåke 

(NT), og denne arten har generelt en høy toleranse for økning av støynivået og heller ingen spesielle 

krav til hekkelokaliteter. Siden fiskemåke har god tilgang til alternative hekkeområder i nærheten, 
anbefales det ikke særskilte avbøtende tiltak i anleggsperioden for denne arten.   

 

Deponering av utsprengte steinmasser vil medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester og mulig 
spredning av miljøgifter. Det ble ikke funnet miljøgifter i sedimentet i området og det er ikke knyttet 

negative virkninger til spredning av sedimenter med hensyn til miljøgifter (Todt mfl. 2016). Generelt 

for dette sjøområdet vil det være ingen til liten negativ virkning på naturmangfoldet på grunn av de svært 
gode strøm og vannutskiftingsforholdene ved Golta som raskt vil fortynne partikulært materiale.  

 

 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne rapporten (§ 8). 

«Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert.  
 

SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVENS § 10)  

 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 
vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. Innenfor planområdet er det fra før gjort en god del 

inngrep i form av utsprengte arealer og fyllinger. Det planlagte tiltaket vil isolert sett medføre små 

negative virkninger for naturmangfoldet på land og i sjø i dette området. Belastningen på økosystemet 
vurderes ikke å være spesielt stor fra før, og det aktuelle tiltaket vil kun i liten grad medføre økt samlet 

belastning.  
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GOLTA NÆRINGSOMRÅDE 
 

Sund kommune planlegger etablering av Golta næringsområde, med hovedformål landbasert oppdrett 

av kråkebolle. I forbindelse med bygging av molo på Golta (med oppstart i 1990), ble det planert ut et 
næringsareal sør for moloen. Området har tidligere vært nyttet i samband med landbasert fiskeoppdrett 

(Oppdrettservice AS). Konkrete etableringsplaner for landbasert oppdrett medfører behov for en 

utvidelse av dette næringsarealet. Planområdet er omtrent 73 daa stort, der ca. 48 daa er på land og 25 
daa i sjø, og omfatter eiendommer med gnr. 34 bnr. 1 – 4 og gnr. 34 bnr. 20. 

 

Landarealene i tiltaksområdet (figur 1, delområde A) består av de utsprengte områdene på Klubben, 
Storeklubben og på vestsiden av sundet vest for Storeklubben, sentrale fyllingsområder, og noen mindre 

partier med urørt natur. I sjø er tiltaksområdet delt i tre delområder (figur 1, delområde B-D), hvor 

kystlinjen mellom delområdene ikke vil bli berørt av tiltaket. Det skisserte tiltaket i disse tre 

delområdene er utfylling i sjø. For å begrense utfyllingsområdene og samtidig beskytte fyllingsmassene 
er det foreslått å bygge rausmoloer på de sjøvendte, eksponerte sidene. 

 

 

 

Figur 1. Planområdet for Golta 

næringsområde med spesifiserte 

delområder på land (A), ved moloen 

(B), mellom Klubben og 
Storeklubben (C), og vest for 

Storeklubben (D) (kilde: 

Planprogrammet; modifisert). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

DATAGRUNNLAG/INNSAMLING 

Rapporten baserer seg på eksisterende informasjon, samt befaringer av tiltaksområdet av Linn Eilertsen 

og Mette Eilertsen den 27. juni 2016. Hovedformålet med befaringen var å kartlegge naturtyper og 

viktige eller rødlistede artsforekomster på land og i sjø. Det var gunstige værforhold under befaringen. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt.  
 

VERDI- OG KONSEKVENSUTREDNING 

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

Vegvesen sin Håndbok V172 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangsmåten er 

utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer 

sammenlignbare.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 

spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

                          Verdi 

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

                                       

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

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

(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 1). 

 
 
Figur 1. Skala for vurdering av omfang (fra Vegdirektoratet 2014). 
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TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSUTREDNING 

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

Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv 
konsekvens (figur 2).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 

er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensutredningene på denne måten er å 
få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 

rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør 

fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 

 

Figur 2. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden 

finnes ved sammenstilling av verdi og omfang (fra 
Vegdirektoratet 2014). 

  

 

TRINN 4: SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER  

Dersom det foreligger flere utbyggingsalternativer, skal det gjøres en samlet konsekvensutredning av 

hvert alternativ. Den samlede vurderingen skal angis i en tabell der alle delområdene inngår. Del-

områder som ikke påvirkes av et alternativ skal synliggjøres. Sammenstilling av konsekvenser for et 
alternativ skal ikke baseres på et gjennomsnitt, men en faglig vurdering skal ligge til grunn. Antall 

berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) må legges til grunn for 

vurderingen.  
 

KRITERIER FOR VERDISETTING  

Kriterier for verdisetting er oppsummert i tabell 1. Nedenfor er det gitt noe mer utfyllende informasjon 
om enkelte av fagtemaene.  

 

NATURMANGFOLD 

For temaet naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin veileder V172 om konsekvens-

analyser. Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og 

marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til 
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disse. Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer: Landskapsnivå, lokalitetsnivå og enkelt-

forekomster. I denne utredningen er det lagt vekt på å kartlegge og vurdere naturmangfoldet på 

landskaps- og lokalitetsnivå, men enkeltforekomster er også tatt med, med fokus på rødlistearter.  
 

For beskrivelser av vegetasjonen på land og i ferskvann følges inndelingene i Fremstad (1997), mens i 

marint miljø brukes beskrivelsessystemet Naturtyper i Norge (NiN), versjon 2.0. Naturtyper kartlegges 

etter DN-håndbok 13 på land, DN-håndbok 15 i ferskvann og DN-håndbok 19 i saltvann. Registrerte 
naturtyper er også vurdert i forhold til oversikten over rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 

2011). Beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid gjeldende Norsk rødliste for arter, her Henriksen 

& Hilmo 2015.  
 

Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 1. Nomenklaturen, samt norske navn, 

følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtyper på land og i 

ferskvann 

DN-håndbok 13,  

Lindgaard & Henriksen 2011 

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 

herunder utvalgte naturtyper 
i verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori B 

og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A 

Naturtyper i saltvann 

DN-håndbok 19 

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori B 

og A 

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 

 
 

 
 

 

 

 

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 (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også omfat-

ter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet omfatter for dette prosjektet avgrensede arealer på land og i sjø til bruk for landbasert 
oppdrett. Tiltaksområdet er i rapporten delt inn i fire delområder, jf. figur 1.  

 

Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både 
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For landvegetasjon vurderes 

influens-området å være 100 meter fra tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugle- og 

pattedyrartene vurderes å være vesentlig mer, grunnet forstyrrelser i anleggsperioden.  
 

For marint biologisk mangfold vil influensområdet tilsvare minst 100 meter rundt tiltaksområdet når det 

gjelder stedbundne arter. Influensområdet for arter i frie vannmasser vil kunne være vesentlig større, og 

vil avhenge av strøm- og utskiftningsforhold.  
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 VERDIVURDERING AV NATURMANGFOLD 
 

GENERELLE TREKK VED TILTAKSOMRÅDET  
 

LAND 

 
Store deler av tiltaksområdet er sprengt ut og planert (figur 3), og det er en stor skjæring mot sør 

(Storeklubben). Det ligger store fyllinger i strandsonen, både i sør og i øst. På toppen av Storeklubben 

er det noe lyngheivegetasjon med blåbær, krekling og bjønnskjegg som typiske arter i feltsjiktet. Øvrige 
urørte arealer består av bergflater og bergvegger med sparsomt vegetasjonsdekke. Typiske karplanter 

på bergene var vendelrot, blåklokke, fjærekoll, tiriltunge, mjødurt, tepperot, smyle, fuglevikke, rosenrot, 

strandkjempe, kystbergknapp, gulstarr, strandsmelle, skogburkne og strandstjerne. Det var også mye 

klipperagg (Ramalina siliquosa) og vanlig messinglav (Xanthoria parietina) på berg.  
 

  

  

Figur 3. Øverst: Oversikt over tiltaksområdet. Nederst: Sprekk i bergvegg med vendelrot, mjødurt og 

skogburkne (t.v.). Bergvegg tilnærmet uten vegetasjon, bare rosenrot nederst til venstre i bildet (t.h.).  
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STRANDSONE OG SJØ 

 

I delområde B består strand og øverste del av sjøsonen ved moloen av sterkt endret marin fastbunn og 
området sørover av fast fjærebelte-bunn og grunn marin fastbunn - stortareskog etter NIN (Natur i 

Norge) 2.0. Under befaring ble det registrert en individ- og artsrik flora og fauna i strandsonen og øvre 

del av sjøsonen. I strandsonen var det spredte forekomster av vanlige habitatbyggende arter som 

blæretang, sagtang og noe grisetang, samt mindre alger som grønndusk, tangdokke, vorteflik, knuldre, 
rekeklo og tarmgrønske for å nevne noen. Det var mye bratte partier hvor fjærerur var dominerende og 

ellers var hesteaktinier og albuesskjell hyppig i strandsonen.  

 

  

  

  

Figur 4. Øverst: Oversikt over strandsonen i delområde B og mangfold av arter i nedre del av 

strandsonen som knuldre, hesteaktinier, grønndusk, vorteflik og krasin. Midten: Tareskog av stortare 
og sukkertare i øverste del av sjøsonen. Nederst: Stortare ned epifytter som søl, rekeklo, fiskeløk og 

grønndusk. (t.v.) Sjønellik ved festerøtter til tare og kalkalgar på fjell (t.h.).  
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I sjøsonen dominerte stortare, som hadde mye epifyttvekst på stilken av andre små rød, brun og 

grønnalger, samt mosdyr. Det var også dels tette forekomster av sukkertare og fingertare i øvre deler av 

sjøsonen. På fjell og som undervegetasjon var det vanlige arter som kalkalger (Litothamnion sp.) 
sjønellik, mangefarget kjeglesnegl, glatt kjeglesnegl, eikeving, smalving, krusflik, stivt kjerringhår, 

teinebusk, fiskeløk, martaum og rekeklo.  

 

 

VERDIVURDERING  
 

NATURTYPER PÅ LAND  

 
Det er gjennomført kartlegging av naturtyper i Sund kommune (Gaarder & Fjeldstad 2009). Ingen 

naturtyper etter DN-håndbok 13 var fra før registrert i selve tiltaksområdet, og det ble heller ikke 

registrert naturtyper på befaringen den 27. juni 2016. Bergflatene og bergveggene i tiltaksområdet er i 

hovedsak uten vegetasjonsdekke, men i sprekker og på gunstige steder er det innslag av en del typiske 
karplanter for strandberg. Siden strandbergene ikke kan sies å ha velutviklet vegetasjon og i stor grad 

består av nakent berg, kvalifiserer de ikke til naturtypen rikt strandberg (G09) i DN-håndbok 13. I 

nærheten av Golta, men utenfor influensområdet, er det avgrenset lokaliteter med naturtypen sørvendt 
berg og rasmark, i hovedsak på grunn av funn av havburkne (NT). Havburkne ble ikke funnet i noen av 

de aktuelle inngrepsområdene på befaringen den 27. juni 2016.  

 

 Naturtyper på land har liten verdi.  

 

NATURTYPER I SALTVANN  

 

Fra før er det registrert to naturtypelokaliteter i influensområdet: En større tareskogforekomst (I01 i DN-

håndbok 19) og en skjellsandforekomst (I12), der begge er vurdert som «viktige» (verdi B) (figur 4).  

 

 

Figur 5. Naturtyper i sjø registrert i Naturbase i området rundt Øvre Golta. Større 

tareskogforekomster (I01) og skjellsandforekomster (I12) inngår i influensområdet, og er vurdert som 

viktige (B-verdi) (kartgrunnlag: http://kart.fiskeridir.no). 

http://kart.fiskeridir.no/
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Tareskogen i delområde C og D vurderes å være del av den registrerte naturtypelokaliteten og har stor 

verdi. Tareforekomstene i delområde B er mindre, men her er det dels tette bestander av sukkertare, 

noe som gjør at området vurderes å ha liten til middels verdi.   
 

 Naturtyper i saltvann har liten til middels verdi i delområde B og stor verdi i 

delområde C og D.  

 

ARTSFOREKOMSTER  

 

Det er fra før registrert en del rødlistede fuglearter i influensområdet: Vipe (sterkt truet; EN), storspove 

(sårbar; VU), tyrkerdue (nær truet; NT) og stær (NT) er knyttet til nærliggende kulturlandskap, mens 
havelle (NT), fiskemåke (NT), ærfugl (NT), lomvi (kritisk truet; CR) og lunde (VU) vanligvis er knyttet 

til sjøarealene. På befaringen den 27. juni var det varslende fiskemåker i området og antakelig hekker 

disse i den nordvestre fjellveggen. Oter (VU) er sannsynlig forekommende i strandsonen.  
 

Det ble sett spesielt etter havburkne (NT) på befaringen den 27. juni, uten at arten ble funnet.  

Undersøkelsen ble gjort på et gunstig tidspunkt og det kan med stor sannsynlighet utelukkes at arten 

finnes i det aktuelle tiltaksområdet på land.  
 

Det er ikke registrert marine rødlistearter i tiltaksområdet, det ble spesielt sett etter Ceramium 

deslongchampsii (EN) uten at arten ble identifisert. I følge Fylkesmannen i Hordaland er det heller ingen 
arter unntatt offentlighet i influensområdet (Olav Overvoll, pers.medd.).  

 

 Artsforekomster har stor verdi. 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensutredningen er det presentert en sannsynlig utvikling for 
influensområdet. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede er påvirket av inngrep, 

og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på tidspunkt for utarbeidelse av 

konsekvensutredningen.   

 
Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange sammen-

henger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk mangfold er 

gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel årsnedbør og 
temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. Disse viser 

høyere temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Et «villere og våtere» klima kan resultere i 

større og hyppigere flommer gjennom sommer og høst. Samtidig kan vekstsesongen bli noe lenger.  
 

Havtemperaturen har vist en jevn økning de siste årene, selv om målinger viser at temperaturene også 

var nesten like høye på 1930-tallet. Havforskningsinstituttet har målt temperaturer ved Flødevigen 

utenfor Arendal siden 1960, og temperaturene har de siste årene vært generelt stigende og høyere enn 
tidligere år. Siden 1990 har temperaturen langs Norskekysten økt med 0,7 grader, der 0,5 grader skyldes 

global oppvarming (Aglen mfl. 2012) Det er imidlertid store naturlige variasjoner i havtemperaturene. 

Det er vanskelig å forutse hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperaturen, og selv med 
lange kuldeperioder de siste vintrene, vil nok økt havtemperatur heller være regelen enn unntaket. 

 

Vi kjenner ikke til at det planlegges inngrep innenfor influensområdet til planlagt landbasert oppdrett på 

Golta. 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.  

 
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 
 

Her omtales kun virkninger av de permanente arealbeslagene i driftsfase. Midlertidige tiltak 

(anleggsfase) er kort omtalt i eget kapittel.   

 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

 
Det er ikke registrert naturtyper på land og tiltaket vil ikke ha virkning for dette temaet. Liten verdi og 

ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for naturtyper på land. 

 

NATURTYPER I SALTVANN 

 

I delområde B langs moloen var det tett og fin tareskog med forekomster av sukkertare. 

Tareskogforekomsten har en stor utstrekning og en utfylling av delområde B vil kunne ha liten negativ 
virkning på denne naturtypen. Utfylte områder i sjø vil på sikt kunne reetableres av tareskog, men 

endringer i forholdene utenfor fyllingen, for eksempel strømhastigheten, kan medføre at sukkertare ikke 

etableres på nytt siden denne arten har mer spesifikke krav til habitat. Artssammensetningen i reetablert 
tareskog vil derfor trolig endres i forhold til den opprinnelige.    

 

I motsetning til tareskog vil arealbeslag i skjellsandforekomster føre til en fullstendig endring av 
habitatet hvor tilhørende fauna ikke reetableres siden substratet endres fra skjellsand til fast bunn. 

Arealbeslaget i skjellsandforekomster vil være svært lite og samlet vurderes virkningen for naturtyper å 

være liten negativ. Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i 

saltvann. 
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ARTSFOREKOMSTER 

 

Det er registrert flere rødlistede fuglearter i influensområdet, men disse vil i hovedsak ikke bli påvirket 
av tiltaket. Unntaket er fiskemåke som ble registrert varslende ved den nordvestre bergveggen på 

befaringen i juni 2016 og kan benytte denne som hekkeområde. Det planlagte tiltaket kan medføre 

arealbeslag i eller inntil denne bergveggen. Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ 

konsekvens (-) for artsforekomster. 
 

 

KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
 
Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte 

tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller anleggs- og 

driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form 

av økt trafikk, grave- og sprengningsarbeid.  
 

STØY OG TRAFIKK 
 

Økt trafikk og støy kan forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og yngleperioden om våren. De fleste 
arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået, men noen arter, særlig større 

rovfuglarter, er svært følsomme for forstyrrelser. Eneste art som trolig hekker i området er fiskemåke 

(NT), og denne arten har generelt en høy toleranse for økning av støynivået og heller ingen spesielle 

krav til hekkelokaliteter. Siden fiskemåke har god tilgang til alternative hekkeområder i nærheten, 
anbefales det ikke særskilte avbøtende tiltak i anleggsperioden for denne arten.   

 

AVRENNING OG SPREDNING FRA FYLLINGER  
 
Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder kan generelt resultere i tilførsler 

av ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdrag og sjø. Dersom det foreligger 

som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner være giftig for dyr som lever i vannet. 

Delen som foreligger som ammoniakk, er avhengig av mellom annet temperatur og pH. Konsentra-
sjonen vil sjelden bli så høy at den kan medføre dødelighet for fisk i fjordområder, da store vannvolum 

vil gi rask fortynning. 

 
Deponering av utsprengte steinmasser vil medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester og mulig 

spredning av miljøgifter. De mest finpartikulære fragmentene vil kunne bli spredt i sjø horisontalt og 

vertikalt over lange distanser. Det ble ikke funnet miljøgifter i sedimentet i området og det er ikke knyttet 

negative virkninger til spredning av sedimenter med hensyn til miljøgifter (Todt mfl. 2016). Partikler 
fra sprengstein er nydannede, uslipte, kantete og flisete. Dette kan ha betydelige fysiske effekter på 

plante- og dyreliv. Skarpe partikler trenger gjennom epitel og slimlag hos fisk, filtrerende bunndyr og 

plankton. Hos fisk forårsaker dette slimutsondring og kan i ekstreme tilfeller føre til dødelige skader på 
gjellene. Generelt for dette sjøområdet vil det være ingen til liten negativ virkning på naturmangfold på 

grunn av de svært gode strøm og vannutskiftingsforholdene ved Golta som raskt vil fortynne partikulært 

materiale.  
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FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 
artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 

naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 

langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne rapporten (§ 8). 

«Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert.  
 

SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVENS § 10)  
 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 

vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. Innenfor planområdet er det fra før en del eksisterende 
inngrep i form av utsprengte arealer og fyllinger. Det planlagte tiltaket vil isolert sett medføre små 

negative virkninger for naturmangfoldet på land og i sjø i dette området. Belastningen på økosystemet 

vurderes ikke å være spesielt stor fra før, og tiltaket vil kun i liten grad medføre økt samlet belastning.  
 

 

USIKKERHET 
 

I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Feltundersøkelsen ble utført i vekstsesongen og tiltaksområdet var lett tilgjengelig. Det knyttes lite 

usikkerhet til verdivurderingen av naturmangfoldet på land og i sjø.  

 

KONSEKVENSUTREDNING  

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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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt og det vil ikke være behov for oppfølgende undersøkelser for 

å dokumentere naturmangfoldet eller vurdere konsekvensene av tiltaket.  
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