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FORORD 
 

Kystverket Sørøst planlegger å utdype flere grunner i innseilingen til Kristiansand Havns havneavsnitt 

nord ved Kongsgård/Vige og i Kongsgårdsbukta, for å øke fremkommelighet og sikkerhet for blant 

annet offshoreinstallasjoner i innseilingen. I samarbeid med Multiconsult AS har Rådgivende Biologer 

utarbeidet en konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser i området. 

 

Rapporten bygger på eksisterende informasjon om registrerte verdier, og feltundersøkelser i tiltaks- og 

influensområder utført av Multiconsult i november 2015. Vurderingen er gjennomført av Christiane 

Todt, som er Dr. rer. nat. i biologi/systematisk zoologi, og Mette Eilertsen, som er M.Sc. i marin biologi 

(Rådgivende Biologer AS), samt Silje Røysland (Multiconsult), som er M.Sc. i marin biologi og 

økotoksikologi. 

 

Rådgivende Biologer takker Multiconsult AS ved Elin Ophaug Kramvik og Silje Røysland for 

oppdraget, og Hans Munksgaard (Asplan Viak) for formidling av bakgrunnsinformasjon. Takk også til 

Sigurd Heiberg Espeland og Jon Albretsen (Havforskningsinstituttet) for nyttig informasjon om 

gyteområdet i Topdalsfjorden og strømforhold. 
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SAMMENDRAG  

 
Todt, C., S. Røysland, M. Eilertsen. 2017.  

                  Innseiling Kristiansand. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2433, 40 sider, ISBN 978-82-8308-361-3. 

 

TILTAK I INNSEILINGEN TIL KRISTIANSAND  

 

Kystverket Sørøst planlegger å utdype grunner i sjøområder ved Kristiansand. Prosjektet omfatter to 

aktuelle tiltaksområder: innseilingen til Kongsgård/Vige, hvor flere grunner planlegges utdypet, og en 

grunne i Kongsgårdsbukta utenfor Kongsgård kai. Grunnene skal utdypes ned til 20 m. 

 

UNDERSØKELSEN GJENNOMFØRT I NOVEMBER 2015 

 

Kartleggingen med ROV inkluderte deler av grunnene og influensområdene. Grunnene var dominert av 

hardbunn med fjell og stein, som oftest dekket av et tynt sjikt sediment. Det ble observert vanlige 

naturtyper og arter, og ingen spesielle naturtyper eller rødlistearter.  

 

VERDI, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 

 

Innseilingen til Kongsgård/ Vige 

 

På tiltaksområdene har naturmangfold liten verdi, men det er flere områder med kartlagte naturverdier 

i influensområdet. På grunn av regionalt og lokalt viktige ålegrassamfunn og regionalt viktig område 

med strandeng og strandsump i influensområdet nord for tiltaksområdene har naturtyper stor verdi. I 

tillegg ligger innseiling Kongsgård/Vige mellom et lokalt og et regionalt viktig gyteområde for 

kysttorsk. Artsforekomster har stor verdi på grunn av hekkeplasser for flere rødlistete arter av sjøfugl 

i influensområdet, på Kuholmen og Kuholmsskjæret. Tiltakene kan i anleggsfasen ha negative 

virkninger på disse naturverdier (se nede), men på lang sikt vil det være svært liten til ingen negativ 

virkning. Konsekvensen av tiltakene for naturmangfold (naturtyper og artsforekomster) er derfor samlet 

vurdert som ubetydelig til liten negativ. 

 

Naturressurser (områder for fiske og havbruk) har liten til middels verdi på grunn av aktive fiskeplasser 

i influensområdet og nærhet til lokalt og regionalt viktige gyteområder for kysttorsk. Virkning på 

områder for fiske og havbruk er vurdert som liten negativ og dermed blir konsekvensen av tiltakene på 

naturressurser ubetydelig til liten negativ.  

 

Kongsgårdbukta 

 

På tiltaksområdene har naturmangfold liten verdi, men det er flere områder med kartlagte naturverdier 

i influensområdet. På grunn av et lokalt viktig ålegrassamfunn i influensområdet har naturtyper middels 

verdi. Artsforekomster har middels til stor verdi på grunn av registrering av flere rødlistete arter av 

sjøfugl (men ingen hekkeplasser) i influensområdet. Tiltakene kan i anleggsfasen ha negative virkninger 

på disse naturverdier, men på lang sikt vil det være svært liten til ingen negativ virkning. Konsekvensen 

av tiltakene for naturmangfold (naturtyper og artsforekomster) er derfor samlet vurdert som ubetydelig 

til liten negativ. 

 

Naturressurser (områder for fiske og havbruk) har liten til middels verdi på grunn av aktiv fiskeplass 

i influensområdet og nærhet til regionalt viktig gyteområde for kysttorsk. Tiltaket vil ikke påvirke fiske 

og havbruk i Kongsgårdsbukta og dermed blir konsekvensen på naturressurser ubetydelig.  
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VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

Anleggsarbeidet vil ha en negativ virkning på hekkende sjøfugl på Fantholmen og Fantholmsskjæret i 

hekkeperioden 15. april- 1. august. I tillegg kan sprengingsarbeid og forhøyet turbiditet i vannet føre til 

adferdsendring hos kysttorsk (d.v.s. sperre for gjennomvandring av sundet ved innseiling Vige) i gyte- 

og vandringsperioden 1. januar – 30. april. Påvirkning fra sprengning vil imidlertid være avhengig av 

hvordan sprengingsarbeidene gjennomføres og bør følges opp videre av Kystverket, som er byggherre.  

 

Virkninger og konsekvenser på grunn av spredning av sediment og miljøgifter er vurdert som 

ubetydelig. Det kan komme til noe midlertidig høyere sedimentering i Marviksbukta, men det er ikke 

forventet at dette vil skade det lokalt viktige ålegrassamfunnet. 

 

Kongsgårdbukta 

 

Anleggsarbeidet vil ikke ha betydelig virkning på rødlistete sjøfugl. Sprengingsarbeid og forhøyet 

turbiditet i vannet kan føre til adferdsendring hos kysttorsk (d.v.s. sperre for gjennomvandring av sundet) 

i gyte- og vandringsperioden 1. januar – 30. april. Tiltaksområdet er imidlertid relativt liten, og 

avbøtende tiltak kan begrense virkninger på vandrende torsk.  

 

Virkninger og konsekvenser på grunn av spredning av sediment er vurdert som liten. Det kan komme 

noe økt sedimentering av finstoff i Marviksbukta, men det er ikke forventet at dette vil skade det lokalt 

viktige ålegrassamfunnet. Virkningen kan begrenses ved bruk av siltgardin. Konsentrasjon av 

miljøgifter er noe forhøyet i sediment på tiltaksområdet. Selv om skadevirkning på bunnorganismer på 

grunn av spredning av miljøgifter er vurdert som usannsynlig, er det mulig at miljøgiftnivået i fisk som 

spiser bunnorganismene i influensområdene blir midlertidig økt.  

 

AVBØTENDE TILTAK 

 

Sprenging gjennomføres muligst skånsomt ved bruk av varselsalver for å skremme vekk fisk og fugl i 

før sprenging, sekvensiell sprenging av små ladninger, og evt. bruk av boblegardin. I Kongsgårdsbukta 

kan siltgardin benyttes for å begrense spredning av finstoff under anleggsarbeidet. I innseiling til 

Vige/Kongsgård kan siltgardin evt. skjerme ålegrassamfunnene i Bertesbukta og Marviksbukta for økt 

sedimentering av finstoff.  

 

For å utelukke negative virkninger på kysttorskens vandring til og fra gytefelt og på hekking av rødlistete 

sjøfugl på Kuholmen, Ytre Fantholmen og Fantholmskjæret hadde det vært optimalt å gjennomføre 

anleggsarbeidet i perioden august til desember, d.v.s. utenom gyte- og vandringsperiode for kysttorsk 

(januar-april) og hekkeperiode for sjøfugl (mars-juli). Hvis anleggsarbeid må gjennomføres i perioden 

er det viktig unngå å begynne med sprenging når hekking er kommet i gang (april-juli). 

 

USIKKERHET 

 

Kartleggingen er vurdert som tilstrekkelig som grunnlag for konsekvensvurderingen, selv om 

feltarbeidet ble utført utenfor vekstsesongen for makroalger og omfattet lite av de grunne områdene som 

er et potensielt habitat for naturtypen sukkertareskogbunn. Kvaliteten av ROV-opptakene var dels 

mangelfulle, men god nok for å kartlegge naturtyper. Feltregistreringen ble utført på lokalitets- og 

artsnivå, men rapportering av enkeltfunn av arter i rapporten er ikke utfyllende.  
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TILTAK I INNSEILINGEN TIL KRISTIANSAND  

 
Kystverket Sørøst planlegger å utdype flere grunner i innseilingen til Kristiansand Havns havneavsnitt 

nord ved Kongsgård/Vige og i Kongsgårdsbukta, for å øke fremkommelighet og sikkerhet for blant 

annet offshoreinstallasjoner i innseilingen. Det er to aktuelle tiltaksområder for utdyping ned til 20 m 

dyp: innseilingen til Kongsgård/Vige, hvor flere grunner planlegges utdypet, og en grunne i 

Kongsgårdsbukta utenfor Kongsgård kai (figur 1).   

 

 
 

Figur 1. Grunnene som er under utredning for utdyping (markert i rødt) i Kristiansand. Kilde: Kystverket 

2017. 

 

I innseiling Kongsgård/ Vige er det tre tiltaksområder med varierende størrelse, der farleden er planlagt 

å bli 168 m bred og minst 20 m dyp (figur 2, øverst). Totalt sett omfatter arealene planlagt for utdyping 

ca. 13 600 m2. I nord er det et stort tiltaksområde som omfatter hele bredden til farleden for større skip. 

I tillegg er det to grunner i sør, en på østsiden av farleden og en på vestsiden. Mesteparten av sjøbunnen 

i tiltaksområdene er dypere enn 15 m, kun på østsiden av farleden er det to små områder (et i nord og et 

i sør) som er noe grunnere. 

 

Tiltaksområdet i Kongsgårdsbukta (figur 2, nederst) omfatter et areal på ca. 1000 m2. Ønsket dybde 

etter tiltaket er også her på 20 m. Grunnen er en forlengelse av en undervannsrygg i tilnærmet retning 

øst-vest, og består av to topper på rundt 16 m dyp, separert av et dypere parti på nesten 20 m dyp.  



 

Rådgivende Biologer AS                                                                                              Rapport 2433 
8 

 
 

 

 

Figur 2. Grunner utredet for utdyping i Kristiansand. Øverst: Innseiling Kongsgård/ Vige. Nederst: 

grunne i Kongsgårdsbukta. Kilde: Asplan Viak 2016. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

Undersøkelsen og rapportens struktur følger Statens Vegvesens veileder for konsekvensanalyser 

(Håndbok V712; Vegdirektoratet 2014).  

 

DATAINNSAMLING/DATAGRUNNLAG 

Beskrivelser og verdivurdering i rapporten er basert på foreliggende informasjon i offentlige databaser 

og på ROV-filming av sjøbunnen i tiltaksområdene utført i november 2015. Hovedformålet med 

feltundersøkelsene var å kartlegge bunnforhold, samt spesielle naturtyper og nøkkelområder for 

spesielle arter og bestander etter DN-håndbok 19-2001 (revidert 2007) i tiltaks- og influensområder. 

Kart over befarte områder med tilhørende koordinater er vist i vedleggsfigur 1 og 2 og vedleggstabell 

1. Det var gode værforhold under befaring.  

 

ROV kartleggingen ble utført i tiltaksområdene samt influensområder mellom grunnene, men omfattet 

ikke influensområder langs land, dvs. holmene vest for Lyngøya eller Kuholmsbukta. Transektene er 

kjørt med høy hastighet og det har vanskeliggjort vurdering av artsmangfoldet i området. Kartleggingen 

ble utført i november måned, utenfor sesong for makroalger, som svekker datagrunnlaget noe. For en 

fullverdig vurdering av marint naturmangfold må undersøkelser utføres innenfor sommerhalvåret. På 

bakgrunn av dette vurderes samlet datagrunnlaget som middels: 2 (jf. Tabell 1).  

 

Tabell 1. Vurdering av grunnlagsdata (etter NVE-veilederen nr. 3/2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

METODE FOR ROV KARTLEGGING 

 

Tiltaks- og influensområdene ble filmet 18. og 19. november 2015 med ROV av K.A.J. Dykkertjenester 

etter planlagte transekter fra Multiconsult. Det ble brukt en Aegir 25-4D ROV. Se vedlegg 1 for teknisk 

informasjon. Systemet lagret fortløpende dybde, dato og tid på videofilm, og posisjon ble regelmessig 

lagret (vedleggsfigur 1 & 2). Bildene fra ROV undersøkelser i rapporten er laget som skjermbilder fra 

filmene. Video og resultater fra tiltaksområdene ble analysert i etterkant. Synlige artsforekomster ble 

identifisert til art eller slekt, i den grad det lot seg gjøre. Sedimenttype på de forskjellige delområdene 

er vurdert visuelt fra video-opptak og gjenspeiler da kun overflatesedimenter.  

 

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 
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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). 
 

 
 

 Figur 3. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 2014). 

 

 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

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

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

konsekvens (figur 4).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdier, virkninger og 

konsekvenser er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på 

denne måten er å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det 

vil også gi en rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor 

en bør fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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Figur 4. «Konsekvensviften». Konsekvens finnes 

ved sammenstilling av verdi og virkningens 

omfang (Vegdirektoratet 2014). 

   

         

 

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 

m. fl. 2012). Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. Nomenklaturen, samt 

norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 

 
NATURRESSURSER  

 

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.  
 

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-

sprengning kan ha virkninger på adferd av fisk eller sjøfugl i avstand på flere kilometer, avhengig av 

lokale forhold, mens direkte skadelige effekter ved tildekkete ladninger er begrenset til rundt 50-150 m 

fra tiltaksområdet, avhengig av ladningsstørrelse og sprengingsfrekvens. Midlertidige effekter på 

bunnfauna og -flora ved nedslamming av partikulært materiale er normalt avgrenset til omtrent 250 m, 

men vil kunne variere betydelig avhengig av lokale strømforhold.   

 

Influensområdene på sjøbunn for de forskjellige tiltaksområdene i Kristiansand er avgrenset til omtrent 

150 m på sjøbunn. I forhold til anleggsarbeidet omfatter influensområdet i tillegg grunn sjøbunn i 

Bertesbukta, Kuvika og Marviksbukta, som i en begrenset periode kan påvirkes av nedslamming av 

finpartikulært materiale. Influensområdet for fiskeri/havbruk og sjøfugl er satt til ca. 2 km fra 

tiltaksområdet.  

 

 

 

 
 
 

  

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturmangfold 

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 

Naturressurser 

Områder for fiske 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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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

Kristiansand by ligger nord i Østergapet, ved Byfjorden (figur 5). Mot sør er Østergapet i forbindelse 

med åpent hav. Farleden fra Byfjorden inn til Kongsgård/Vige går gjennom et sund som er 340 m bredt 

på det smaleste, med flere grunner på øst- og vestsiden. Sundet er langstrakt med en maksimal dybde på 

ca. 55 m. Nordvest for denne relativt trange passasjen er Kongsgårdsbukta, som er videre forbundet med 

Topdalsfjorden, som i nord går over i Ålefjærfjorden.  

 

 
 

Figur 5. Kristiansand og tilgrensende sjøområder. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

Tiltaksområdene ligger i sundet mellom Byfjorden og Topdalsfjorden, mellom Gleodden/Kuholmen i 

nordvest og ved Smedholmen, Hestholmen og Kjeltringsholmen i sørøst (figur 6). Langs land dominerer 

hardbunnsfjære med svaberg, foruten innerst i Bertesbukta og Kuvika, hvor det er områder med 

sandstrand, men også store modifiseringer ved småbåthavn, mindre kaianlegg og brygger. Sjøbunnen 

på nordsiden av sundet skråner bratt til moderat bratt mot sørøst. Topografien på sørsiden er ujevn og 

består av flere høyder, rygger og forsenkninger. Midt i sundet er vanndybden på rundt 40 til maksimalt 

55 m, men det er flere grunner som begrenser bredden av det dype bassenget. Nordøst i sundet, mellom 

Gleodden og Smedholmen, er det en terskel mot Topdalsfjorden. Maksimaldybden over terskelen er på 

40 m nær Gleodden, men midt i sundet er dybden på kun rundt 15 m.  
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Sjøbunnen på tiltaksområdene (figur 7) bestod i all hovedsak av berg og stein med påvekst av diverse 

makroalger, kolonier av lærkorallen dødmannshånd (Alcyonium digitatum), flere arter av sjøpung, gul 

vortesvamp (Polymastia mammillaris) og ulike hydroider. Innimellom var det større eller mindre 

lommer med sand med varierende kornstørrelse med skjellfragmenter. Sørøst for tiltaksområdet, ved 

Kjerkeboen, var det spredte forekomster av sukkertare (Saccharina latissima), stortare (Laminaria 

hyperborea) og skorpedannende kalkrødalger (Lithothamnion sp.) på influensområdet. Det ble observert 

flere arter av sjøstjerne, som rød solstjerne (Crossaster papposus), piggsjøstjerne (Marthasterias 

glacialis) og vanlig korstroll (Asterias rubens), samt en del fisk, som sei og leppefiskarter. I tillegg til 

de observerte artene viser vi til arter registrert i Naturbase for området (tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6. Innseiling Vige; grunnene som er under utredning for utdyping er markert i rødt og 

influensområdet på sjøbunn er markert i blått. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 
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Figur 7. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet i innseiling Vige. Øverst t.v. Kolonier av 

lærkorallen dødmannshånd nordvest ved 19 m dyp. T.h. Skjellsand lengst nordøst, 17 m dyp. Midten t.v. 

Berggylt på 12,4 m dyp. T.h. Piggstjerne ved 14 m dyp. Nederst t.v. Nærbilde av dødmannshånd, mindre 

påvekstalger og hydroider ved 10 m dyp. T.h. Sukkertare og stortare ved 9 m dyp, sørøst i tiltaksområdet.  
 

 

I influensområdet på sjøbunn, på dypere partier (>20 m), besto sjøbunnen av en blanding av berg og 

store flater med bløtbunn (figur 8). På bløtbunn var det dels tette forekomster (2-3 individer per m2) av 

nesledyret vanlig sjøfær (Pennatula phosphorea) og enkelte individer av nesledyret liten piperenser 

(Virgularia mirabilis). Det ble også observert enkelte sjøstjerner, blant annet rød solstjerne. Berget var i 

stor grad kolonisert av de samme artene som i tiltaksområdet, som dødmannshånd, gul vortesvamp, ulike 

typer sjøpunger, forskjellige rødalger, mosdyr og hydroider. Det ble i tillegg observert enkelte individer 

av begerkorall (Caryophyllia smithii). 
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Figur 8. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet i innseiling Vige. Øverst t.v. To individer av 

vanlig sjøfjær på sandbunn nordøst for tiltaksområdet, 25 m dyp.  Øverst t.h. Liten piperenser ved 20 m 

dyp. Nederst t.v.: Begerkoraller og rødnebb på 24 m dyp ved grunner øst. T.h. Rød solstjerne sørøst for 

tiltaksområdet, 21 m dyp. 

 

 

Tabell 2. Registrerte arter i sjø ved innseiling Kongsgård/ Vige. Observasjonene er stedfestet ved 

Gleodden. Kilde: Naturbase. 
 

Art   Gruppe 

Stortare Laminaria hyperborea Alge 

Sukkertare Saccharina latissima Alge 

Smalkorstroll Leptasterias muelleri Pigghuder 

Piggsolstjerne Crossaster papposus Pigghuder 

Stikkelsbærsekkdyr Dendrodoa grossularia Ryggstrengdyr 

Svampsekkdyr Diplosoma listerianum Ryggstrengdyr 

Sitronsekkdyr Molgula citrina Ryggstrengdyr 

Sjakkbrettsekkdyr Pyura tessellata Ryggstrengdyr 

Fallossekkdyr Ascidia mentula Ryggstrengdyr 

Lillasekkdyr Ascidia virginea Ryggstrengdyr 

Kaktussekkdyr Boltenia echinata Ryggstrengdyr 

Parallellogramsekkdyr Corella parallelogramma Ryggstrengdyr 

Kjeglesekkdyr Aplidium turbinatum (= syn. Sidnyum tubinatum) Ryggstrengdyr 
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Kongsgårdsbukta 

 

Tiltaksområdet er en grunne i Kongsgårdsbukta, nord for terskelen mellom Byfjorden og 

Topdalsfjorden, ca. 200 m fra land (figur 9). Store deler av kystlinjen i området er modifisert ved 

kaianlegg og brygger. Sjøbunnen i Kongsgårdsbukta skråner bratt til moderat bratt ned fra land til 30 - 

40 m dyp. I nærområdet rundt grunnen som er utredet for utdyping er sjøbunnen på ca. 25 m dyp, men 

skråner på østsiden av grunnen fort ned til over 30 m.  

 

 
 

Figur 9. Kongsgårdbukta; grunnen som er under utredning for utdyping er markert i rødt og 

influensområdet på sjøbunn er markert i blått. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 

 

Tiltaksområdet er dominert av hardbunn, med berg, stein og grus. Det ble på store deler av grunnen 

observert forekomster av tarmsjøpung (Ciona intestinalis) med noe varierende tetthet, og enkelte 

individer av andre arter sjøpung (figur 10). Mindre individer av gul vortesvamp ble også observert. Det 

var skorpedannende kalkrødalger på store deler av stein og berg. Det var flere individer av sjøstjernen 

vanlig korstroll, samt en del fisk som sei, torsk og leppefiskarter, samt flere stimer med fiskeyngel.  

 

Influensområdet for tiltaket omfatter områder rundt grunnen i dybdeintervallet fra 20-25 m dyp. 

Sjøbunnen i influensområdet bestod av noe sandbunn, dels med steinblokker og steinur bestående av 

sprengstein.  I nord besto sjøbunnen av lys sand, mens den i øvrige områder hvor det ble filmet besto av 

mørkere, mer mudderaktig sediment. Det lå et tynt lag med finkornet sediment over fastsittende alger 

og dyr på berg og stein (figur 10). På faste substrater ble det observert spredte og tette kolonier av gul 

sjøpung og vortesvamp. Det ble også observert skorpedannende kalkrødalger og kolonier av hydroider, 

mosdyr og bløtkorallen dødmannshånd. Det var enkelte individer av sjøpung, samt en del leppefisk og 

taskekrabbe (Cancer pagurus).  
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Figur 10. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaks- og influensområdet ved Kongsgård. Øverst t.v. 

Steinblokker med påvekst av røde kalkalger og hydroider, 16 m dyp. T.h. Stein og grus øst i 

tiltaksområdet, 16 m dyp. Midten t.v. Fjellbunn nord mot tiltaksområdet, 22 m dyp, med hydroider og 

mosdyr. Midten t.h. Bløtbunn rett nord for tiltaksområdet, 22 m dyp, med grus og sjøpunger i 

bakgrunnen. Nederst til t.v. Hardbunn med et tynt sjikt av sediment og med tette forekomster av sjøpung 

og hydroider, 23 m dyp. Nederst til t.h. Fjell med et tynt sedimentlag, forekomster av sjøpung og 

vortesvamp, 22 m dyp. 
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VERDIVURDERING  
 

MARINT NATURMANGFOLD 
 

NATURTYPER I SALTVANN  

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

I tiltaksområdene ble det observert vanlige naturtyper av liten verdi. Regionalt viktige områder med 

ålegrassamfunn og med strandeng og strandsump i Kuholmsbukta (B-verdi) og lokalt viktig områder 

med ålegras i Bertesbukta, Marviksbukta og ved Vestre Fuglevik (C-verdi) vurderes å ligge innenfor 

influensområdet på sjøbunn for tiltakene og har henholdsvis stor og middels verdi (figur 11).  

 

 
Nr. lokalitetsnavn Naturtype Verdi Id i Naturbase 

1 Bertesbukta Ålegrassamfunn C-lokalitet, lokalt viktig BN00044041 

2 Kuholmsbukta Ålegrassamfunn B-lokalitet, regionalt viktig BN00044095 

3 Kuholmsbukta Strandeng og strandsump B-lokalitet, regionalt viktig BN00005427 

4 Marviksbukta Ålegrassamfunn C-lokalitet, lokalt viktig BN00044040 

5 Vestre Fuglevik Ålegrassamfunn C-lokalitet, regionalt viktig BN00044045 
 

 

Figur 11. Registrerte naturtyper i tiltaks- og influensområdet på sjøbunn ved innseiling Vige. Aktuelle 

naturtyper er nummererte og beskrevet nærmere i tabell. Influensområdet markert med rød sirkel. Kilde: 

kart.naturbase.no. 
 

2 
3 

1 

4 

5 
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I Ålefjærfjorden og nord i Topdalsfjorden er det registrert et regionalt viktig gytefelt for kysttorsk med 

høy eggtetthet i skjermet basseng (B-verdi, figur 14). Gytefeltet ble verdivurdert av 

Havforskningsinstituttet i 2010, når kun kategoriene B og C kunne brukes for verdivurdering av gytefelt 

for kysttorsk, men etter dagens system hadde gytefeltet trolig havnet i kategori A - nasjonalt viktig (pers. 

kommentar Sigurd Heiberg Espeland, Havforskningsinstituttet). Gytefelt i kategori B har stor verdi for 

naturtyper. Gytefeltet (området med høyest eggtetthet) ligger ca. 5,5 km fra tiltaksområdene ved 

innseiling Vige og avstanden mellom gytefeltet og tiltaksområdene er dermed stor. Gytefeltet er likevel 

til en viss grad tatt hensyn til i verdivurderingen fordi det er sannsynlig at lokal fisk fra Byfjorden og 

Østergapet vandrer inn og ut av gytefeltet gjennom tiltaks- og influensområdet og fordi grunner og 

ålegrasenger ved innseiling Vige trolig er beiteområder for torskeyngel. Det er imidlertid påvist at 

gytefeltet i Topdalsfjorden er ikke viktig for Atlantisk torsk fra det åpne havet (Synnes 2016).  På 

bakgrunn av ålegrassamfunn med middels og stor verdi har naturtyper i saltvann stor verdi. 

 

• Naturtyper i saltvann har stor verdi i innseiling Kongsgård/ Vige. 

 

 

 
Nr. lokalitetsnavn Naturtype Verdi Id i Naturbase 

1 Marviksbukta Ålegrassamfunn C-lokalitet, lokalt viktig BN00044040 
 

 

Figur 12. Registrerte naturtyper i tiltaks- og influensområdet på sjøbunn ved Kongsgård. Aktuelle 

naturtyper er nummererte og beskrevet nærmere i tabell. Influensområdet markert med rød sirkel. Kilde: 

kart.naturbase.no. 

 

1 

6 
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Kongsgårdsbukta 

 
Vanlige naturtyper av liten verdi er observert på tiltaksområdet. Et lokalt viktig (C-verdi) område med 

ålegrassamfunn i Marviksbukta vurderes å ligge innenfor influensområdet for tiltaket ved Kongsgård og 

har middels verdi (figur 12).  

 

I Ålefjærfjorden og nord i Topdalsfjorden er det registrert et regionalt viktig gytefelt for kysttorsk med 

høy eggtetthet i skjermet basseng (B-verdi). Havforskningsinstituttet har kartlagt eggtetthet og 

forekomst av torskeyngel i Toppdalsfjorden og vist at den nordlige delen av fjorden har mest betydning, 

mens det er mindre egg og yngel i den sørlige delen, inkludert Kongsgårdsbukta og ålegrasengen ved 

vestre Fuglevik (Espeland 2011; Sigurd Heiberg Espeland, pers. kommentar). Avstanden mellom 

tiltaksområdene og området med høyest eggtetthet er stor (ca. 4,5 km), men gytefeltet er tatt til en viss 

grad hensyn til i verdivurderingen fordi det er sannsynlig at fisk fra Byfjorden og Østergapet vandrer 

inn og ut av gytefeltet gjennom tiltaks- og influensområdet. På bakgrunn av en lokalt viktig ålegraseng 

har naturtyper i saltvann middels verdi.  

 

• Naturtyper i saltvann har middels verdi i Kongsgårdsbukta. 

 

 

ARTSFOREKOMSTER  

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

Det er ingen rødlistede arter på sjøbunn registrert eller observert i tiltaks- eller influensområdene ved 

innseiling Vige. I Naturbase er det registrert seks rødlistede arter av fugl knyttet til sjøvannshabitater i 

området (tabell 4). Flere par av fiskemåke (NT), hettemåke (VU) og makrellterne (EN) har blitt 

observert hvert år i tidsrommet 2010-2016 som rugende, eller med annen adferd som viser til hekking, 

på Kuholmen, Ytre Fantholmen og Fantholmskjæret nordvest for tiltaksområdene 

(www.artsobservasjoner.no). Fuglene bruker grunnene som beiteplass. Rødlistede arter i kategori sårbar 

og sterk truet har stor verdi. Det er ikke registrert eller observert svartlistete (fremmede) arter. 

 

• Artsforekomster har stor verdi i innseiling Kongsgård/ Vige. 

 

Tabell 3. Registrerte rødlistearter av fugl med tilknytning til strand og sjø i innseiling Kongsgård/ Vige. 

Kilde: Naturbase. 

Art   Status Gruppe 

Makrellterne Sterna hirundo EN (sterkt truet) Fugl 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus VU (sårbar) Fugl 

Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 

Lomvi Uria aalge CR (kritisk truet) Fugl 

Sjøorre Melanitta fusca VU (sårbar) Fugl 

Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 

 

 

Kongsgårdsbukta 

 

Det er ingen rødlistede arter på sjøbunn registrert i tiltaks- eller influensområdene ved Kongsgård. Den 

rødlistete rødalgen Ceramium deslongchampsii er registrert et stykke nord for influensområdet (figur 

13) og derfor ikke inkludert i verdivurderingen. Det er registrert fire rødlistete arter av fugl knyttet til 

sjøvannshabitater i området (tabell 5). Ingen av artene er registrert som hekkende i Kongsgårdsbukta, 

men fuglene bruker området som beiteplass. Det er ikke registrert eller observert svartlistete arter. 

 

• Artsforekomster har middels til stor verdi i Kongsgårdsbukta. 

 

http://www.artsobservasjoner.no)/
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Tabell 5. Registrerte rødlistearter av fugl med tilknytning til strand og sjø i Kongsgårdsbukta. Kilde: 

Naturbase. 

Art   Status Gruppe 

Makrellterne Sterna hirundo EN (sterkt truet) Fugl 

Lomvi Uria aalge CR (kritisk truet) Fugl 

Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 

Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 

    

 
 

Figur 13. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse (rødlistete og ansvarsarter) registrert i Naturbase ved 

Kongsgård. Influensområdet på sjøbunn er angitt med rød sirkel. Registrert funn av den rødlistete 

rødalgen C. deslongchampsii er markert med gul stjerne. Kilde: kart.naturbase.no. 

 

VERDIVURDERING NATURRESSURSER 

 
OMRÅDER FOR FISKE OG HAVBRUK 

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 
 

I Byfjorden og Østergapet sør for Kristiansand er det et stort rekefelt (figur 14). Feltet overlapper ikke 

med tiltaksområdene, men den nordligste delen av rekefeltet ligger tett inntil grunnene ved Gleodden 

(innseiling Vige vest) og Lyngøya (innseiling Vige øst). Det er registrert en fiskeplass med passiv 

redskap for lyr (yrkes- og fritidsfiske) i Korsvikfjorden nord for Dvergsnes. Plassen ligger i relativt kort 

avstand fra tiltaksområdene (ca. 1 km), men ligger beskyttet til av flere øyer. Gyteområder for fisk er i 

tillegg til å være en spesiell naturtype, også en viktig naturressurs (tabell 2). Innseilingen til Kongsgård/ 

Vige er trolig brukt av lokal kysttorsk som passasje på vei inn og ut det regional viktige gyteområdet i 

Ålefjærfjorden (Sigurd Heiberg Espeland, pers. komm.). Regionalt viktige gyteområder har middels 

verdi for naturressurser, men gyteområdet ligger utenfor tiltakenes influensområde.  

 

• Områder for fiske og havbruk har liten til middels verdi i innseiling Kongsgård/ Vige. 
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Figur 14. Registrerte naturressurser i sjø nær tiltaksområdene i innseiling Kongsgård/ Vige og 

Kongsgårdsbukta. Influensområdet for fiskeri og havbruk er angitt med rød sirkel.  Kilde: 

kart.fiskeridir.no. 

 
Kongsgårdsbukta 

 

Rekefeltet Byfjorden (figur 14) overlapper ikke med tiltaksområdet i Kongsgårdsbukta, men ligger 

innenfor influensområdet i vannsøylen, ca. 1,5 km fra tiltaksområdet. Kongsgårdsbukta er trolig brukt 

av lokal kysttorsk som passasje på vei inn til og ut av det regional viktige gyteområdet i Ålefjærfjorden 

(figur 14), men har lite betydning som oppvekstområde for yngel (Sigurd Heiberg Espeland, pers. 

kommentar). 

 

• Områder for fiske og havbruk har liten til middels verdi i Kongsgårdsbukta. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 
 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

Det er lite av naturverdier i tiltaksområdene. I influensområdet nordvest for tiltaksområdene er det 

registrert et regionalt viktige ålegrassamfunn og et regionalt viktig område med strandeng og strandsump 

i Kuholmbukta (figur 15, tabell 6), som styrer verdien for naturtyper i innseiling Vige/Kongsgård. I 

tillegg er det lokalt viktige ålegrassamfunn i Bertesbukta, ved Vestre Fuglevik,og i Marviksbukta.  

Tiltaksområdene ligger mellom et lokalt viktig og et regionalt viktig gyteområde for kysttorsk (figur 

14). Lokalt og regionalt viktige gytefelt for kysttorsk i nærområdet bekrefter stor verdi for naturtyper. 

Området er viktig for sjøfugl, med hekkeplasser for flere rødlistete arter på Fantholmen og 

Fantholmskjæret. Samlet er innseiling Vige vurdert å ha stor verdi for naturmangfold. 

 

Tabell 6. Oppsummering av verdier for naturmangfold i innseiling Kongsgård/ Vige. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   
Naturtyper Regionalt viktig ålegraseng nær gyteområder for torsk. ----------------------- 

                                   

Artsforekomster   
 

Hekke- og beiteplass for rødlistet sjøfugl. ----------------------- 
                                   

Samlet  Stor verdi ----------------------- 
                                   

 

 
 

Figur 15. Verdikart for marint naturmangfold (influensområde på sjøbunn) ved innseiling Kongsgård/ 

Vige. 

Tiltaksområdene har lite verdi når det kommer til naturressurser, men rekefelt i influensområdet og 

nærheten til gytefelt med middels verdi for fiskeri og havbruk (figur 16) øker verdien noe til liten til 

middels (tabell 7). 
 



 

Rådgivende Biologer AS                                                                                              Rapport 2433 
25 

 
 

Figur 16. Verdikart for marine naturressurser ved innseilingen til Vige og Kongsgårdsbukta. 

Fiskeplassene i området (se figur 14) har ikke tilvist verdi. 
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Tabell 7. Oppsummering av verdier for naturressurser i innseiling Kongsgård/ Vige.. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Områder for fiske 

og havbruk 

Aktive fiskeplasser. 

Gyteområder for torsk (verdi C og B) i nærområdet. 
----------------------- 

            

 

 

Kongsgårdsbukta 

 

Tiltaksområdet omfatter et mindre areal og har lite naturverdier. Et lokalt viktig ålegrassamfunn ligger 

imidlertid innenfor influensområdet og det er flere rødlistete arter sjøfugl registrert i området (figur 17, 

tabell 8). Et regionalt viktig gytefelt for kysttorsk i nærområdet bekrefter middels til stor verdi for 

naturtyper. Samlet er Kongsgårdsbukta vurdert å ha middels til stor verdi for naturmangfold. 

 

Tabell 8. Oppsummering av verdier i Kongsgårdsbukta. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   
Naturtyper Lokalt viktig ålegraseng nær gyteområde for torsk. ----------------------- 

                          

Artsforekomster   Beiteplass for rødlistete sjøfugl. ----------------------- 
                              

Samlet  Middels til stor verdi ----------------------- 
                              

 

 
 

Figur 17. Verdikart for marint naturmangfold (influensområdet på sjøbunn) i Konsgårdsbukta. 

 

Området har liten betydning for fiskeri og havbruk, men på grunn av nærheten til en regional viktig 

gyteplass for kysttorsk (figur 16) er verdien vurdert som liten til middels når det kommer til 

naturressurser (tabell 9). 
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Tabell 9. Oppsummering av verdier for naturressurser i Kongsgårdsbukta. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Områder for fiske 

og havbruk 

Aktiv fiskeplass. 

Gyteområde for torsk (verdi B) i nærområdet. 
----------------------- 

            

 
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  

 
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 naturmangfoldsloven, 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” til ”middels” 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.  

 

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. 

 

Undervannsprenginger (c) i regi av Kystverkets prosjekter gjennomføres ved at ladningene detoneres 

som intervallopptenning. Det vil si at kun ett eller noen få hull i en sprengsningssalve detoneres samtidig 

(sekvensiell sprengning). Sprengning gjennomføres med ladninger som er innelukket i borehull. 
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Sprengning i borehull reduserer trykket som oppstår ved detonering til anslagsvis mindre enn 10 % av 

tilsvarende trykk ved detonering i åpne vannmasser. I tillegg reduseres trykket ved bruk av mindre 

ladninger som detoneres som intervallopptenning. På denne måten vil den potensielle direkte 

skadepåvirkningen reduseres betydelig.  

 

Skadevirkningen er mest påfallende på fisk, og her er det vanligvis skader på svømmeblæren, milt og 

lever som fører til døden (Johnsen m.fl. 1994). Rifter og blødninger på organer som lever, nyrer og milt 

er andre skader, og oppstår ved lydtrykk over 100 kPa (Norconsult 2015). Torsk har lukket 

svømmeblære, som er mer følsom for trykkforandringer enn for eksempel laks som har åpen 

svømmeblære (Multiconsult 2016a). Mindre ladninger kan føre til adferdsendringer, hvor fisk skremmes 

og stresses i så sterk grad at de svekkes fysisk. Dette kan eksempelvis være i form av redusert fødeopptak 

og sykdomsresistens. Lyden kan også føre til fluktreaksjoner, endret svømmeaktivitet, endret stimadferd 

eller økt oksygenopptak og energiforbruk (Norconsult 2015). 

 

Norconsult (2015) har i en konsekvensutredning for utdypning av farleden i indre Oslofjord vurdert 

effekten av sprengning på fisk. Ifølge rapporten gir lydtrykk på inntil 100 kPa mindre eller ingen fysiske 

skader på fisk, men stressbelastning som fører til adferdsendringer ved gjentatte sprengninger. Ved et 

maksimalt lydtrykk mellom 10 Pa og 1 kPa blir fisken påvirket, men kan venne seg til støybelastningen 

ved gjentatte sprengninger. Den viser svake til middels adferdsendringer,  

 

Nordlandsforskning utførte i 2004 en studie i forbindelse med undervannssprengning i Lovund Havn 

med et forsøksoppsett med laksesmolt på bur (Nordlandsforskning, 2004). Studien viste at med en 

salvestørrelse av 240-387 kg (inneborede ladninger) var det ingen dødelighet på avstand av ca. 120 m, 

selv etter gjentatte eksponeringer. I en avstand på 800 m fra sprengningsstedet lå det et oppdrettsanlegg 

for torsk. Det ble ikke registrert noen seneffekter her.  

 

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 

 

I konsekvensutredningen er det først og fremst langvarige virkninger i driftsfasen som styrer vurdering 

av konsekvensene. 

 

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 Østlandet. 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 
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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  

 

Innseiling Vige 

 

Utdyping av grunnene på tiltaksområdet vil i driftsfasen trolig ikke påvirke de registrerte verdiene 

(ålegrassamfunn og strandeng/ strandsump i influensområdet til tiltakene).  

 

• Stor verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for naturtyper i saltvann ved 

innseiling Vige. 

 

Kongsgård 

 

Utdyping av grunnen vil i driftsfasen trolig ikke påvirke de registrerte verdiene (ålegrassamfunn i 

influensområdet til tiltaket).  

• Middels verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for naturtyper i saltvann ved 

Kongsgård. 

 

 

ARTSFOREKOMSTER  

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

I tiltaksområdene vil dyr- og algesamfunnet fjernes. Det kan forventes at nye organismesamfunn 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. Ingen av toppene ligger i dybdeintervallet fra 3 til 12 m, hvor de ville vært dominert av 

brunalgesamfunn. De utdypete områder vil 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. 

Det forventes at de utdypede områder etter hvert blir dels dekket med sediment, i samsvar med forhold 

på tilsvarende områder. Virkning på artsforekomster i sjø er vurdert som ingen til liten negativ. 

 

Tiltakene vil ikke påvirke hekkeplasser for rødlistete sjøfugl. På lang sikt vil tiltakene heller ikke føre 

til et redusert eller betydelig endret næringsgrunnlag for sjøfugl i området og det er forventet ingen 

negativ virkning. 
 

• Stor verdi og ingen til liten negativ virkning gir ubetydelig til liten negativ konsekvens (-/0) for 

artsforekomster ved innseiling Kongsgård/ Vige.  

 

Kongsgårdsbukta 

 

Arealet hvor dyr- og algesamfunnet fjernes i utdypingsområdet er lite. Artssammensetningen ved 

reetablering av organismesamfunn etter utdyping vil være noe forskjellig fra den opprinnelige, men med 

en utdyping fra ca. 15 m dyp til 20 m dyp vil forskjellen tilsynelatende være liten. Virkningen av tiltaket 

for marine arter vurderes som ingen til liten negativ. 
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Tiltakene vil ikke påvirke hekkeplasser for rødlistete sjøfugl. På lang sikt vil tiltakene heller ikke føre 

til et redusert eller betydelig endret næringsgrunnlag for sjøfugl i området og det er forventet ingen 

negativ virkning. 
 

• Middels til stor verdi og ingen til liten negativ virkning gir ubetydelig til liten negativ 

konsekvens (-/0) for artsforekomster i Kongsgårdsbukta.  

 

 

NATURRESSURSER 

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

Sjøområdene ved Kristiansand er viktige funksjonsområder for kysttorsk. Utdyping av grunner i 

innseiling Vige vil kunne fjerne beiteplasser for torskeyngel, men arealene er små og det vurderes at 

virkningen er liten negativ. Tiltakene har ingen virkning på fiskeplasser.  

 

• Liten til middels verdi og liten negativ virkning gir ubetydelig til liten negativ konsekvens  

(0/-) for fiskeri og havbruk ved innseiling Kongsgård/ Vige. 

 

Kongsgårdsbukta 

 

Grunnen ved Kongsgård er liten og en utdyping vil ha ingen virkning på kysttorsken i fjordområdet og 

på fiskeplasser i influensområdet. Konsekvensen av tiltaket for naturressurser er vurdert som ubetydelig. 

 

• Liten til middels verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for 

naturressurser i Kongsgårdsbukta.  

 

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER  
 

Verdier og virkninger på marint naturmangfold samt naturressurser i driftsfasen av tiltakene ved 

innseiling Vige og Kongsgård, samt konsekvenser for disse deltemaene basert på foreliggende 

informasjon er oppsummert i tabell 10-13. 

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

Tabell 10. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturmangfold av driftsfasen ved 

utdyping av grunnene ved Innseiling Kongsgård/ Vige. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

Naturtyper i sjøvann 
----------------------- 
                                  

 

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

Ubetydelig (0) 

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

 

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

Ubetydelig til liten 

negativ (0/-) 

Naturmangfold samlet 
----------------------- 
                                  

 

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

Ubetydelig til liten 

negativ (0/-) 

 

Tabell 11. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturressurser av driftsfasen ved 

utdyping av grunnene ved Innseiling Kongsgård/ Vige. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

Naturressurser 
----------------------- 
          

 

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

 

Ubetydelig til liten   

negativ (0/-) 
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Kongsgårdsbukta 

 

Tabell 12. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturmangfold av driftsfasen ved 

utdyping av grunnene i Kongsgårdsbukta. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

Naturtyper i sjøvann 
----------------------- 
                        

 

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

Ubetydelig (0) 

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

 

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

Ubetydelig til liten 

negativ (0/-) 

Naturmangfold samlet 
----------------------- 
                            

 

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

Ubetydelig til liten 

negativ (0/-) 

 

Tabell 13. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturressurser av driftsfasen ved 

utdyping av grunnene i Kongsgårdsbukta. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

Naturressurser 
----------------------- 
          

 

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

 

Ubetydelig (0) 

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

Virkninger og konsekvenser i anleggsfasen vil være midlertidige og inngår derfor ikke i direkte 

konsekvensvurderingen. Tiltakene ved innseiling Vige og Kongsgård vil imidlertid har største 

virkninger i anleggsfasen. 

 

 

Innseiling Kongsgård/ Vige 

 

Anleggsarbeidet inkluderer sprenging, mudring og transport av masser, d.v.s. 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 hekker på Fantholmen og Fantholmskjæret i Bertesbukta/Kuholmsbukta og 

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) og til atferdsendring av fisk på større avstand. 

Tiltaksområdene, og da spesielt grunnene i innseiling Vige, ligger i et område hvor kysttorsk trolig 

forflytter seg til og fra et stort gytefelt og sprenging/anleggsarbeid under gytetiden kan midlertidig 

hindre fisken å svømme gjennom passasjen mellom Byfjorden og Topdalsfjorden. I tillegg kan partikler 

som tilføres vannmassene i forbindelse med gjennomføring av tiltak 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. Den mest sensible 

fasen for kysttorsk i influensområdene er vandrings- og gyteperioden fra 1. januar til 30. april. 

 

Der er foretatt miljøgeologiske undersøkelser med en oppsummering av bunnforhold og forurensing for 

hvert område med planlagt utdyping (Multiconsult 2016b). Sjøbunnen på grunnene er da karakterisert 

som varierende mellom bart berg og lommer med sediment med en mektighet av opptil 4 m. ROV-

undersøkelsen viste at nesten all sjøbunnen i tiltaks- og influensområdene er dekket med sediment. 

Sedimentet har et relativt lavt innhold av finstoff (partikler mindre enn 63 µm), som i de undersøkte 

prøvene var på maksimalt 10 % (Multiconsult 2016b). Strømmålinger i høst 2016 har vist at det er mye 

strøm som går gjennom sundet ved innseiling Vige (Multiconsult 2016c). Hovedstrømmen i 

måleperioden gikk i sørvestlig retning ved 9 og 13 m dyp, med en dypere motstrøm i nordøstlig retning. 
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Strømbildet tilsier ikke at større mengder finstoff vil transporteres mot ålegrasengene i Bertesbukta og 

Kuholmsbukta, og heller ikke til Vestre Fuglvik. Det er mulig at tiltakene ved innseiling Vige nord fører 

til midlertidig forhøyet sedimentering i Marviksbukta. Konsekvenser på grunn av nedslamming av 

bunnorganismer, og da spesielt de verdifulle ålegrasenger og algesamfunn i influensområdet, vurderes 

likevel som liten.  

 

Miljøgiftanalyser (Multiconsult 2016b) viste at konsentrasjonen av tungmetaller, organiske miljøgifter 

og TBT er stort sett lav ved innseiling Vige. Risiko for negativ virkning på bunnorganismer i 

influensområdene for tiltakene på grunn av spredning av miljøgifter vurderes som lav.  

 

Kongsgårdsbukta 

 

Tiltaket ved Kongsgård er forholdsvis liten og det er ikke forventet at anleggsarbeidet kommer til å 

påvirke hekkingen av rødlistete sjøfugl, fordi avstanden til hekkeplassene på Fantholmen og 

Faltholmskjæret er tilstrekkelig lang og hekkeplassene ligger skjermet fra tiltaket.  

 

Mulig skadevirkning og virkning på adferd av fisk er de samme som i innseiling Kongsgård/ Vige. 

Fisken er mest sårbar i gyteperioden for kysttorsk (januar til april). 

 

Grunnen ved Kongsgård er stort sett dekket av et lag sediment, men på flere stasjoner for 

sedimentprøvetaking viste analyser at sedimentet hadde lavt innhold finstoff (Multiconsult 2016b). 

Strømbildet ved grunnen (Multiconsult 2016c) viser at det er mulig at tiltaket ved Kongsgård fører til 

midlertidig forhøyet sedimentering i Torsvika og i mindre grad i Marviksbukta. Det er imidlertid ikke 

sannsynlig at tiltaket fører til nedslamming av det ålegrassamfunnet i Marviksbukta på grunn av lite 

finstoff i sedimentet.  Konsekvensen er derfor vurdert som liten. Ved bruk av siltgardin under 

anleggsarbeidet kan virkningen reduseres ytterligere, slikt at konsekvensen blir ubetydelig.  

 

Miljøgiftanalyser (Multiconsult 2016b) viste at konsentrasjonen av tungmetaller, organiske miljøgifter 

og TBT er noe forhøyet ved grunnen i Kongsgårdsbukta, men konsentrasjonen er på et nivå som ikke er 

direkte skadelig for bunnlevende organismer (Oug 2013). Under sprenging og mudring kan miljøgifter 

i sedimentet til en viss grad reaktiveres.  Risiko for direkte negativ virkning på bunnorganismer i 

influensområdet på grunn av spredning av miljøgifter vurderes som lav, men forhøyete miljøgiftnivå i 

bunnorganismer kan lokalt føre til høyere miljøgiftkonsentrasjon i fisk som spiser organismene. Bruk 

av siltgardin kan forringe spredning av miljøgifter, slikt at konsekvensen da er vurdert som ubetydelig. 
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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 innseilingen til Kristiansand. 

 

Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en gjennomføre undervanns-sprenginger med tildekkete og 

muligst små ladninger, som detoneres i intervall for å minimalisere skadelige virkninger. Fisk og fugl 

bør skremmes vekk fra tiltaksområdet ved sprenging av små ladninger i vannsøylen i forkant av 

sprengningsarbeid. Bruk av håndholdt trykksensorer kan vurderes ut fra størrelse på ladning. 

Boblegardin kan brukes i Kongsgårdsbukta for å ytterligere begrense skadevirkningen av trykkbølger i 

vannet, men ved tiltaksområdene i innseiling Vige/Kongsgård er nytten av boblegardin sannsynligvis 

mindre stor på grunn av sterk vannstrøm i overflatelaget. 
 

Bruk av siltgardin under anleggsarbeid er anbefalt ved grunnen i Kongsgårdsbukta for å innskrenke 

spredning av finstoff og miljøgifter. Siltgardin kan også benyttes for å unngå nedslamming av 

ålegrassamfunnene i Bertesbukta og Marviksbukta. 

 

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 

forurensing. 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.  

 

For å utelukke negative virkninger på kysttorskens vandring til og fra gytefelt og på hekking av rødlistete 

sjøfugl på Kuholmen, Ytre Fantholmen og Fantholmskjæret hadde det vært optimalt å gjennomføre 

anleggsarbeidet i perioden august til desember, d.v.s. utenom gyte- og vandringsperiode for kysttorsk 

(januar-april) og hekkeperiode for sjøfugl (mars-juli). Hvis anleggsarbeid må gjennomføres i perioden 

er det viktig unngå å begynne med sprenging når hekking er kommet i gang (april-juli). I 

anleggsperioden vil det være hensiktsmessig å utføre arbeidet mest mulig sammenhengende, for å 

minske forstyrrelser og påvirkning over tid. 
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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 

utenfor vekstsesongen for makroalger og omfattet lite av de grunne områdene i influensområdet ved 

innseiling Kongsgård/Vige som er et potensielt habitat for naturtypen sukkertareskogbunn. Kvaliteten 

av ROV-opptakene var dels mangelfull. Men tilstrekkelig for en kartlegging av naturtyper. 

Feltregistreringen ble utført på lokalitets- og artsnivå, men rapportering av enkeltfunn av arter i 

rapporten er ikke utfyllende.  

 

Sukkertareskogsbunn er en rødlistet naturtype (EN = truet) i økoregionen Skagerrak, som sjøområdene 

ved Kristiansand er en del av (Lindegaard & Henriksen 2011). Det er registrert forekomst av sukkertare 

(Saccharina latissima) ved Roligheden/utenfor Bertesbukta (Gleodden) og lokaliteten har vært en del 

av overvåkingsprogrammet for sukkertare i Sør- og Vestnorge siden 2005 (Trannum m. fl. 2012, Moy 

m. fl. 2016). Tilstanden av sukkertare på stasjonen i dybdeintervallet 5-6 m er rapportert som varierende. 

Tilstanden har forbedret seg siden 2006, men variasjonene viser også at systemet er sårbart. Størrelsen 

av arealet dekket av sukkertare i Byfjorden og Topdalsfjorden er ikke avgrenset og derfor er det ikke 

kjent om tareforekomsten observert på grunner i influensområdet er del av den rødlistete naturtypen 

sukkertareskogsbunn eller den spesielle naturtypen større tareskogsforekomster i henhold til DN-

håndbok 19-2007.  

 

Tilleggsundersøkelser på sukkertare i området vil imidlertid ikke forandre en verdivurdering for 

naturmangfold fordi verdien for naturtyper i området er allerede ansett som stor på grunn av 

ålegrassamfunnet i Kubukta. Heller ikke vil kunnskap om tareskogen kunne føre til en endring i 

vurderingen av tiltakenes virkning og konsekvens. Det anses derfor ikke som nødvendig å gjennomføre 

videre undersøkelser. 

 

Den sterkt truete rødalgen Ceramium deslongchampsii (rødlistekategori EN) har blitt registrert tidlig på 

åttitallet (1982) nord i Kongsgårdsbukta (figur 10). Det er ikke kjent om arten finnes i området 

fremdeles, og om bestanden i influensområdet er betydelig og evt. må tas hensyn til. Arten finnes i nedre 

del av strandsonen og øvre del av sjøsonen og vil ikke finnes på grunnene utredet for utdyping.  

 

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 virkning, 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 
 

 
 

Vedleggsfigur 1. Kart med posisjoner registrert under ROV-arbeidet ved innseiling Kongsgård/ Vige i 

november 2015.  
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Vedleggsfigur 2. Kart med posisjoner registrert under ROV-arbeidet i Kongsgårdsbukta i november 

2015.  

 

 

Vedleggstabell 1. Koordinater for fikspunkter registrert under ROV-arbeidet (se vedleggsfigur 1 og 2) 

og registrering av bunnforhold i områdene ved Kristiansand.  
 

Posisjon merknad dato tid 

N 58°  8,691' E 8° 2,579' løsmasse 19.11.2015 08:43 

N 58° 8,357' E 8° 2,155' Fjell 6m 19.11.2015 10:38 

N 58° 8,544' E 8° 2,032' Fix 19.11.2015 14:33 

N 58° 8,651' E 8° 2,145' Løsmasse 18.11.2015 12:37 

N 58° 8,719' E 8° 2,462' Fix 18.11.2015 14:17 

N 58° 9,216' E 8° 2,164' Steiner 17m 18.11.2015 15:51 

N 58° 9,206' E 8° 2,2' Fjell-stein 22m 18.11.2015 15:46 

N 58° 9,211' E 8° 2,126' fjell stein 22m 18.11.2015 16:00 

N 58° 9,218' E 8° 2,091' fjell 22m 18.11.2015 16:02 

N 58° 9,223' E 8° 2,119' fjell stein 22m 18.11.2015 16:05 

N 58° 9,225' E 8° 2,142' fjell- løsmasse 18.11.2015 16:08 

N 58° 9,228' E 8° 2,156' stein 22n 18.11.2015 16:11 

N 58° 9,23' E 8° 2,186' stein- løsmasse 18.11.2015 16:14 

N 58° 9,236' E 8° 2,181' løsmasse- fjell 18.11.2015 16:21 

N 58° 9,223' E 8° 2,226' stein-fjell 18.11.2015 16:25 

N 58° 8,658' E 8° 2,536' start fjell N 19.11.2015 08:51 

N 58° 8,641' E 8° 2,502' fjell med litt løsmasse sand 13m 19.11.2015 08:59 
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N 58° 8,609' E 8° 2,476' Fjell 19.11.2015 09:12 

N 58° 8,547' E 8° 2,433' Flell 16m 19.11.2015 09:28 

N 58° 8,524' E 8° 2,37' Fjell løsmasse25m 19.11.2015 09:47 

N 58° 8,502' E 8° 2,361' Fjell 20m 19.11.2015 09:51 

N 58° 8,467' E 8° 2,304' Fjell med lommer sand 22m 19.11.2015 10:02 

N 58° 8,446' E 8° 2,297' Fjell 19m 19.11.2015 10:06 

N 58° 8,414' E 8° 2,219' Fjell 19.11.2015 10:20 

N 58° 8,398' E 8° 2,209' Fjell topper og løsmasse 19 m 19.11.2015 10:23 

N 58° 8,373' E 8° 2,191' Fjell 13m 19.11.2015 10:31 

N 58° 8,339' E 8° 2,119' Fjell 22m 19.11.2015 10:51 

N 58° 8,704' E 8° 2,516' Fjell 22m 19.11.2015 11:18 

N 58° 8,683' E 8° 2,456' Fjell 18m 19.11.2015 11:34 

N 58° 8,662' E 8° 2,409' Fjell 21m 19.11.2015 11:46 

N 58° 8,605' E 8° 2,413' Fjell 21m 19.11.2015 12:02 

N 58° 8,596' E 8° 2,434' Fjell 17m 19.11.2015 12:06 

N 58° 8,557' E 8° 2,414' Fjell 20m 19.11.2015 12:15 

N 58° 8,504' E 8° 2,34' Fjell 16m 19.11.2015 12:21 

N 58° 8,5' E 8° 2,314' Fjell 11m 19.11.2015 12:25 

N 58° 8,5' E 8° 2,289' Fjell 14m 19.11.2015 12:29 

N 58° 8,504' E 8° 2,275' Fjell 15m 19.11.2015 12:36 

N 58° 8,478' E 8° 2,227' Fjell knaus 19.11.2015 12:46 

N 58° 8,468' E 8° 2,211' Fjell knaus 19.11.2015 12:48 

N 58° 8,468' E 8° 2,149' Fjell knaus 19.11.2015 12:54 

N 58° 8,467' E 8° 2,122' Fjell 19m 19.11.2015 12:57 

N 58° 8,443' E 8° 2,109' Fjell 15m 19.11.2015 13:02 

N 58° 8,423' E 8° 2,143' Fjell 13m 19.11.2015 13:08 

N 58° 8,359' E 8° 2,09' Fjell stuper videre ned 22m 19.11.2015 13:22 

N 58° 8,574' E 8° 2,033' Fjell 20m Løsmasse N for 19.11.2015 14:30 

N 58° 8,518' E 8° 1,982' Fjell 18m 19.11.2015 14:41 

N 58° 8,5' E 8° 1,9' Fjell 22m 19.11.2015 14:53 

N 58° 8,366' E 8° 2,011' k1 18.11.2015 14:17 

N 58° 8,625' E 8° 2,486' Løsmasse 19.11.2015 09:09 

N 58° 8,572' E 8° 2,445' Løsmasse 20m 19.11.2015 09:18 

N 58° 8,554' E 8° 2,424' Start løsmasse 19.11.2015 09:33 

N 58° 8,542' E 8° 2,41' Løsmasse 21m 19.11.2015 09:42 

N 58° 8,353' E 8° 2,134' Løsmasse 17m 19.11.2015 10:45 

N 58° 8,667' E 8° 2,398' løsmasse 24m 19.11.2015 11:41 

N 58° 8,428' E 8° 2,12' Lomme med løsmasse 20m 19.11.2015 13:04 

N 58° 8,406' E 8° 2,146' Lomme med løsmasse 13m 19.11.2015 13:11 

N 58° 8,38' E 8° 2,104' Lomme med sand 19.11.2015 13:20 

N 58° 8,74' E 8° 2,212' Bunn av fjell sand 19m 19.11.2015 13:51 
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Vedlegg 1. Tekniske spesifikasjoner for ROVen brukt for feltkartlegging (kilde: KAJ Dykketjeneste). 
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